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que a. colonia militar do .\!to Uruguay de\'e reger-se 
l;elo Rcgnlaruenlo, qnn baix.on com o Decreto 
n. 2titJ~ dil 1.6 rk NoYcmlrro ,k 1.85'1, c hem assi 111 
qnal o seu IH':·;soal flrlrrtinistraliYo ................ . 

N. il'.>:J .- JUSTit:A .- Eru l.8 dn :llan:o de l.87!l.-1Jeclara 
que, rrn!JOra as liccJI{:as concPrlidas pu r llloti v o de 
molcstia dt·m direito a vencimento, convcrr: que 
esta circur!lstaw:ia seja mencionada .•.•.•..•..••.• 

N. HiO.- IMPEI\IIl- E111 1\l dn :llarco dn i87!l.- Hcsolvc 
sobre os vencirneHtos de Lrnte 'clnranle o lcmro em 
que na C1mara defendeu o StHl diploma de Deputado 
geral. ............................................. . 

N. l.6l.- AGtlJí:ULTllHA.-Em Hl de .\I;HCO de !f\79.-Ne
ga proviutento ao rer:urso rir~ Anton"'io Alves Chaves 
l'irrJenla, acerea ria uratricnla rir~ r'ieravos •....•.•. 

N. 162.- FAZE.'; liA.- Ern i!l t!c ~ 1 arr;o c! r~ 1R7!l.- A Jianr:a 
indeiinicla rla olirigar:;1o principal cotuprcl!ende os 
acccssorios da divida ............................. .. 

~. 163.- FAZI,ND.\.- E111 21J de 1\Iarr:u dr: 1.870.- Trata 
de um reeut·so sollre trtulta por fall:t rh rkelarar;:io, 
quanto ao peso, clll 11111 dcspaeiJO de azeite de 
põtro ............................................. .. 

~. l.6L- FAZE~IH.- Em 20 de M:rrçu rir if\79.- Approva 
a crca~:1o de 11111.1 Col!Pdnria no municipiu rle Entrc
Hios, Pmvincia de ~li li !S 1:r.racs, e a porccntagelll 
ar!Jitrada aos rnspccl.ivo:; e111pregado:; .............. . 

N. :!65.-· F.\Z!~NilA.- Etll 20 de l\larr:ll r!e l.87!l.- Os Clll
prcileiu,.; n OIH'I"rlrios rlr• consti·nc~õr~s publicas csl;io 
:;uj<·itns ;'r ar·<Jt'' r• arrl"rirladc dO'i pi'C[HJs:os <iu 
(it)VC'I'Iltl .•••.•. , ••••••....•..••.• ·, • ..•••• , .•• • •••• 

N. Hiô.- F.IZENIJA.- :•:r1r 21 r], ~lan:o ,;,, !Síll.·- .\pprova 
a rcnrissr"' r!r• itll[!ll'iio rlr• int!u,;lrills ,, proli,s•-,rs 
r:oncrdirh :! tltll ,.,.[r;[Jcieci:llrnl" rpw foi cuJtstunido 
por inr:r•rtdi" ....................................... . 

N. l.ti7 .- FAZt::.; ll.\ .- t•::n :!2 rir· :\':r:·.o rlc 187J.- Autoriza 
o abono ele ajuda,; r!e cu,;lri r r.:ratilica~;(:e-; aos 
et!ll>r••g:rdo' i~tr·urtr!Jido,: rir insprcci•llrar as l:ullr•c!o-
rias da Pr.:Yillcia de S. l'aulu ................... . 

N. iGR.- ra:EIIHA.- Etlt 22 ri:• ~lan·n dr :!87!1.- Dr~elara 
a que111 r·orlljlrle ru!Jrit:ar a·; f{rias rias uflicin:rs dos 
Arscn:rr's de Uur~rra ............................... . 

:'i. HiO.-Gt;EIU:A.-Em 2í.ilr~ ~laJTO ;],~ li-170.-llrclara 
IJUC o errfenneiro rio llospital ~Jillitar do A11riara1ty 
n;irJ tem direito a r.:ratilie:rr;:rn :ilgunta IH'Io cru:arg-o 
ll•~ s:H~ri~t:ln, 'JU(~ ,\ illiP)I'I~llti}~_!!.!JttPllr rnqn·rg-o ..... 

.•. iíO.- GUEHH.\.- E111 Jl!ctl7; ~H'fl,.ti'Hl7~l.-AJ.proY:t 
a propn,ta sohrr: a,fit·r~~~II11it\L /- lilll&lrWP!IJ ler o:-; 
ca~lrlirla_tos :i uralrU:ull)uü ciJI"so prí.;tlnLtforio' L<lit·Es-
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N. til.- ~IAi\INIIA .-Em 24 1\e Março de !.879.-Dá pr~vi
drncias sobre a cobrança rias 1livida~ dos arlliH\CS 
tnililarPs para eo111 a Fnz•m<ln Nacwnal IIU<ltlllO 
clinlinados da respectiva praça .............. ·· .. . 

ll\9 

;-<. !72.-l•'AZENDA.- Em 2·~ d<: Mar~o d.<! Ulífl.- App,t·ov.a 
a lr~hella ria porcentagrm rio Ali lllllliSlradur e. Escn~ 
YflO da Mesa de gi\!Hl:IS ue Pl'iolas, ad•litlus a 
Alfan•le~:' •lo ll.io (Jranue ..................... · · ·· 

!IIJ 

:-;. l./3.- JCSTIC.\ .- E111 26 tlr :llnrçu LI•: l8í\l.- S dlfl' 
a Cdta d<~ jura1nento de Ulll ,cn•'lllUall•'· ...... . 

:S. li '1.-F AZL:SDA .-Eln 2f\ de ~I" rr;fJ •I" 18/9.-Fi xa en1 8\\ 
r1 nu til''' o''''" <Jp•·rari<Ji ria AlfanrJr~a tJ., P•·!'l!:llllhU<:U 

111 

:S. ti:.J.-L\ZE:SlJ.\.-Em 20 de ~lar<:< rJP 18i9.-S·Jhre 
Ullt p,r:ur,o 1k qu~ Q Trihun~l· 1\ll Tli<•,;oun< não 
hlllr,u crllllt~dnl(·ntr.<, contra a rxi~en•·ia de rlireito,; 
d~ mnsut!lfJ em u1n ll<cspn•:lio de cltaYeo< tlc parafu,;os 
P agulhas para madlinas rle costura ............ .. 

~. l.iü.- FAZU\IJ.\ .- E111 27 dr Man;<l rir !8í!l.- ;"\:lo h:t 
rrcurs<J para o Trilllllial do Tlte,ouro, de dt~cisües 1las 
Al!a!l'le~as, excedenl:·s da respcelil'a alçada, sem 
precc,ler julgamcnlu das Tltesourarias .........•.. 

N. !.77.-FAZENDA.-Em 28 de blarw de l.87!l.- Defere 
por equidad•~ um recurso concnrilrntn á apprchensão 
de um navio estrangeiro c uo catT<'IS:l!IICBto de farinha 
de mandioca. que !ôra tomar >CIII licrttt:a, cnt porto 
não allandegaílO ......................... .. : . ...... . 

N. 178.- AüRICULTFI\A.- Em 28 de ~larço tle lH79.- Ap
proYa o aclo tia Prcsitlencia da J>rovincia de Pcmam
huco pelo qual mandou admittir na colonia orplia
nologica • lzabel• o menor Alfr<~dll, lillto da escrava 
t.:ecil1a, per,tencentc a ll. Maria do' Anjos Sá Barreto. 

~. li!l.-GUEHHA.-Em 29 de Março de l8i9. -Dedara que 
os exatnes de su!llcienci:\ e prepara to rio,, feitos na 
Escola de Infantaria e Cavallaria do 1\io l;ramlc 110 

Sul, devem ser aceitos na l·:scula :\li li lar .......... .. 
!(. ISO.- liUEHRA.- Em 2\J ue ~larro de 1879.- Declara 

que nao é licito aos C')llllll:\lltl:t.ntes de corpos d•~sli
gar praça~ e con>illrral-as aggn•gad:1s cotll o !im de 
sub.;liluil·as pelos yolurttarios, que SI' apresentam. 

lC. 181.- FAZI::NllA.-Eut2\l de Março de l.8il1.- Appro
va a exlinc~ão da Colledoria da vil la de A~11a Br:tn
ca, na Província das Alag<)as, cstabclcecnuo-sc na 
dita villa Ulll a~<~lllC do Ülli~clor do li!Ul!icipiu ue 
l'aulo AfT,mso ........... · ....................... . 

R. 18!.-FAZE:'illA.- Em ~9 de ~larço ue !87!J.- Os Olli
ciaes de Descarga nao podr111 ser promovidos a Jogares 
de !.• entrancia sem se tltO:ilrarem habilitados em 
concurso .......................................... . 

l'C. 183.-FAZE.';IlA.-Em 3!. de Março de !879.-Eicva a 
100 o numero de IJespacltant•~s da .\lfandcga do lU o 
de Janeiro .....••••.•.••..................•..•...•.. 

R. 18'.- FAZENII.\.- F.m 31 1le ~larro de l8i\J.- Provi
denei:~ pua IJIW seja111 itnpn•ssos na Typo"raphia 
Nacional DS relatorio> dos dilferentrs Ministcrios e 
quesquer lrabllbos <<lliriaes ......................• 
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N. :18t;.-FAZENDA.- Em 3:1 de Março de :1879.- Con~irma 
a multa imposta ao Commanrlante do vapor Ctty o{ 
Parrí por ter r·onsen tido que a tracasscm ao mesmo 
vapor nm rebocador c fluas a[yarcngas, antes da 
visita dt~ cntrarl:1 .................................. . 

N. :186.-At:r\It:ULTUI\A.- Aviso rle :li rle Março de 1879.
D;l instrucr.t->Cs ao Engenheiro Drolinrlo José Vieira 
Maciel parã dPscmpentJO rle su:t comrnissão nos muni
cípios do Cachociro de Itapcmcrim, llaprmcrirn, Br
nevnnlr, Gnarapary, r Vianna. na Província do 
Espirilo Santo ..................................... . 

N. 187.-FAZENDA.- Em 1 de Abril de 187\J.-Sobre as 
vantagens devidas a uns empregados encarregados 
de inspcccionar Collectorias c lllrsas d" Rendas ...... 

N. 188.-FAZENDA.- Em 1 de Abril dn 1870.- Marca a 
taxa dos juros dos drpositos da Caixa Enmomica 

e dos c1nprestin1os do 1\lonte de Soccorroda Província 
do s. Paulo ...•...................•.......•.•...... 

N. 180.- .JUSTIÇA.- E1n 1 rio Abril rlc :18/9.- Incompati
hilidade por parentesco entre \1111 Tabellião e um 
Juiz supplcntc .....••...•...•.....•......•......... 

N. 190.-JUSTICA.-Ern 2 de Abril de 1879.-Sobre in
scripção ele hypolhecas de prcdios a um Banco ..... 

N. 101.-FAZENDA.-Em 2 de Abril de !879.-Nega pro
vimento aos recursos de dous mestres de hyates, 
sobre multas que lhes foram impostas por terem sem 
a competente lieent;a baldeado mercadorias ele nm 
para outro dos ditos !Jyate ........................ .. 

N. 192.--.JIAZI,;NDA.-Em 3 de Abril de 1879.-A taxa 
de~ "/o marcada na Circular n. ~7 A de 22 de Novem
bro de 1878, é applicavel sómcnte aos juros contados 
daquella da la em diante ........................... . 

N. i93.-FAZENDA.-Em3 de Ahril de 1879.-A disposição 
da Cirr.ular n. ~7 A de 22 de Novembro de 1878 
é applicavcl ao poculio de escravos ................. . 

N. Hl~.-JUSTJCA .-Ern ~ de Abril de 1879.-0 Presidente 
rlo Jury n"ão pódc coagir algue111, w1o advogado, a 
defender um réo ..•. , ............................. . 

N. 191>.--GUERRA.-Em ~ de Abril de !879.-Declara em 
quecondir;Cif's rio v c ser feita por con t.1 do Estado a dcs
peza com o culenamen to rios Ollicia8S do Exercito .•. 

N. !06.-FAZENllA.-Em 5 de Abril de ~79.-Nü•'! apro
veita aos li lhos dos Olliciae> de r:onnuios:lo o favor do 
IJccreto de HJ de Maio do 1825 ..................... . 

N. 197 .-FAZENDA.-Em [)de Abril de 1870.-Indefero a 
prelcnç:lo do Ajudante do Porteiro da Alfandegada 
Bahia de ser admittirlo a concurso com o,; Pratic:mtes 
para Jogares de 2." cnlrancia ...................... , 

N. :198.-FAZENlJA.-EIII 7 cln Allril de 1879.-Herluz a 
3'ó!% o juro das tjuantias r~epositad,1s para garantia 
de ~1anr;as 111 estadas. peli:ís ;resppps~v~· ;\,Fazenda 
Nacwnal ........ :.1::. · y.: ,1.\·fr ::b·1·[1; ·:; .:-. ·: .. · 

N. HlO.-FAZENDA.-~m<[,JiJ Abril dr 1879.-Sâo iltvidas 
custas aos Esc ri yros tlb Juizo dos Feitos pela úxpcdi:.. 
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1.8 

çrw tl<1 prcc:llorias conlr;l. rH 1\cvrtlores d:t Fazr,nd:t 
Nacionatex.isll'!llcs [ora th jtu·is.lic•;hl<IO .1ui7.11..... :1.2!1 

N. 200.-FAZENDA.-Em 8 til~ Ahril l\11 i879 .-Apllrova 
o modelo das novas apoliccs da 1Jivid 1 Jllthlica.. ... . • :1.25 

N. 2()\.-FAZE:-lDA.-Em 8 de A llril tlc i879.-Approva a 
deJib•ração lll\llal\:1 pela Tltt~SOIII':tria i\11 s. Paulo, 
de re.usar a cutre~a 1la iutportancia de um11spolio.. :1.27 

N. 202.-FAZEN nA. -Em 8 dc Allril de 1879.- á conlleci
m<'!ÜO ás Tllesourari:t' da provideneia to:natla pelo 
Governo 1\a ltcpublicadr. S. S:tlva<\111', rel:t\i,·amculc 
às Clllhafl~a</lr~ <\lle navegaul ro111 o p:willlãll da 
mesma RepulJhca.. . . • .. • . . .. . . . .. . . . .. .. . • . . .. .. .. i27 

N. 203.-GUEHRA. -l•:m8 de Allril dc i879.-l)l'dara que 
os omciaes do \•:x.creito, em servit·o alltei<J ao Minis
terio da l;ucrrn, pcrcehelll seus "venciniCillOS pelo 
Ministerio, !!111 que est:lO cwpr<~gatlllS·........ . . . . • . :1.28 

N.20&..-GUl~HRA.-Em 8 tlc Ahril <\11 i87\).-Dt•clara 1p1al 
a parte do vencimento, que deYe prree\Jur um empl'l~gado no (!OZII 1\C Ji\;cnc;~. quando o v<~neilncnlo, 
que 111e compete, consta súulenlc 1\11 gralilicaçãO·... !28 

N. 205.- GUEP.HA.--EIIl 9 de Ahril 1\C !87'.1.-\lce\ara 
como se deve procctlnr acerca do a ho110 da spgunda 
prestação do respectivo premio a un1 so\tl:ulo volnn
tario do Ex.ercito submetlido a consc\llO de guerra 
porcrimc dcroubo ........ , ........... - ........... :1.2\l 

N, 206.- FAZENDA.-Em 9 de Allril de 1879.-Eieva a 
30 °Ío a porcentagem dos clliJli'11~a,\os da Collecloria 
da vil\ a de Simão Dia,, Provinda dr, ser~ipe...... :1.30 

N. 207.- FAZENDA.-l<;m 9 de Abril ti<' 1.879.-Manda li
quidar 11 pa~ar, indepcntlentemPntl' t\<1 ordem espe
cial, o que for devido às prru;n:.; que tcn\1a111 obtido 
ou vierem a obter escusa do scrvi<;o.. .• .. . . .. . . .. .. :1.30 

N. 208.-- FAZI~NOA.-Em 9 <\C Al1ril de 1879.-Sohre ore
colhimento de merc:Hlorias aos ~ nnazrns da Coln
panltia das nocas d<l o. p,,l\ro l\................... !.31. 

N. 209·- JU:'\TIÇf,,-Em9 de Ahril LIC 187\l.-Soi.Jre o excr 
cicio de \llll:t st~rventia,vil:tlieil ~~on[orntc o provi-
mento............ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i32 

N. 2!0.-GUEIUL\.-Em Hl 1\e Abril de 18iíl.-Dectara que 
o exercidO no corpo oloccnl<~ da Es~:ola Polvtcdtni-
ca é incompatível com o de !lltid.tl do Ex.,,rdto. ... !.32 

N. 2ll·- "1\L\RINHA.-Aviso d~ 15 <1<1 ,\I.Jril de 1879.-Man
da observar medidas tcntlcnt••s a oilstar ao:.; a \lusos 
pratil'.ados por rnac.llinistas tl:t Annatla quando que
rCIII ,,:;qnivar-sl' ao :I!'S~lliJH'IliiO t\1~ a\~nrnas cqm-
lllissõ<'S........... . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !.33 

N. 21.2.-MAI.\.[\I!A .--Aviso tlll !.ti 1\l' Ahril<ll' l.l-\7\l.-Sohrn 
os flX<llllrs dP pra ticos c o 1110IIo 1;nrno <kvelll s•~r pas-
sadas as car\:IS a eJles l:olll'•~'li'las . . . . . . . . . . . • .• • . . . iil3 

N. 2!3.- FAZE!SflA.-Em lt) de Ahril 1\c 187~L-Fixa c~rn 
9 "í" a ta x:t para o pr1'\1l in tlns , 111 prc:;ti uws tlo Monte 
de So<:corro da \'rovinl·ia da 1\:tllia .•.............. -. !3\ 

N. 2H.- F AZE:SDA.-1~111 Hi <I<' Abril <I e 1~•79.-~taw!a e\as
sificar na renda grral os cnlolu1nrntos 1\as certitlüeS 
da autiga e uova matricul:l de escravos ....•..•... - !.3~ 
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N. 2!5.- FAZENDA.-Em 16 de Abril de i879.-Manda en
tregar ao ~Jontc dú ~occorro do Pará a quantia de 
J2:000I!, c rPtluz a o 0 / 0 o juro dos depositas domes-
mo estabelecimento................................ 13o 

N. 216.-JUSTIÇA.-Em l.6 de Abril de 1879.-Sobrea accu
mulação dos cargos dP Procurador Fiscal da Fazenda 
Provincial e Curador Geral de Orphãos...... .• • • . . . . 136 

N. 217.-AGHICULTUUA.-Em 17 de Abril de 187\l.-Em
quanto não fôr cumprido o preceito do art. 130 dos 
estatutos da companllia, nenhurua despeza da natu
reza da rltl que se trata poderá ser levada á conta 
do custeio......................................... 136 

N. 218.-FAZimDA. -Em 17 de Abril de 1879.-Proroga o 
prazo marcado para a substituição das notas de 200fi, 
da 4.• estampa..................................... 137 

N. 219.-FAZENDA.-Ern l.8 de Abril de !879.-Defere um 
recurso sobre multa de direitos em dobro, por dilfe
rença de peso, em um despacho de rendas de algodão 
de ponto de malha................................. 137 

N. 220.-FAZENOA.-Em 19 de Abril de t8i9.-Fixa em 
õ% a taxa do juro dos depositos da Caixa "conomica, 
e e !li 12% a do premio dos ernprestimos do Monte 
de Soccorro das Alagôas............................ 138 

N. 221.-FAZENDA.-Em 22 de Abril de !879.-Autoriza 
a Thesouraria de l•'azcnda das Alagôas para mandar 
indemnizar os empregados da Alfandega da mesma 
província, incumbidos do lançamento dos impostos, 
das despezas que fizeram no desempenho desse 
serviço ....................................... ;..... !39 

N. 222.-JUSTlÇA.-Em 22 de Abril de 1879.-Sobre os 
eiTei tos de urua pronuncia por a c to de Assembléa 
Provincial. . . • • . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . • .. . • • . . . . • . • . • 139 

N. 223.-JUSTIÇA.-Em 22 de Abril de !879.-Pede infor
mações sobre nomeações c promoções na Guarda 
Nacional........................................... :UO 

N. 224.-JUSTIÇA.-Em 23 de Abril de l.879. -Sobre o 
andamento de cartas rogatorias expedidas para o 
Ueino de Portugal................................. lU 

N. 22o.-JUSTICA.- Em 23 de Abril de !879.- Sobre o 
juramento a Delegado~ e Subdelegados de Policia... U.3 

N. 226.-FAZENOA.-Em 23 de Abril de !879.-Ncga isen
ção de direitos para objectos de decoração impor
tados, em virtude de contrato com a Presidencia 
da Bahia, pelo empresario de uma companhia 
lyrica, e deetinados ao theatro da capital da mesma 
provincia ....................... , . . . . . . . . . . . . . . .. .. H6. 

N. 227.-FAZENDA.-Ern 23 de Abril de !879.-Competc ao 
vendedor, e não ao comprador, o pagamrnto do 
Jaudernio ............ _,_ . ...r..:: .. ·.:.;,....._ . .:.············ Uã 

N. 228.-FAZENOA.-E!ll 23. dê. .\ftfl ~a J879::..As Caixas 
Econ(lmicas pod~n '{fceller· qu~h'tiagt ~m favor de 
menores, não se [do precisa a interven~ão. d~s. pais, 
tutores on do Ju ~o senão para o levantanwbto des-
sas quantias ..... 1: ........................... • :':'.. U.5 
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N. 229.-FAZENDAo-Em 23 de Abril de 1879.-Nega provi· 
mento a um recurso sobre multas de direitos em 
dobro, por accrescirno de peso, em um despacho de 
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N. 23i.-FAZENDA.-Ern 24 rle Abril de 1879.-Regula· 
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sões das Alfandegas senão quando proferidas por 
escripto, e recomruenda a fiel ohservaucia das dis
posições vigentes, quanto á organização tias pau-
tas semanaeso •..... o. o .....•.. o ••.• o o ..•.. o ....•. o. H8 

N. 233.-FAZE'<DAo-Em 25 de Ahril de !87\Jo-Ordena a 
impress;1o de 9.94.0 apolices da di vida publica, segun-
do o novo modelo ... o .. o .......... o,. .... o o ...... o o 1~9 

No 2Mo-FAZENDA.-Em 26 de Abril de 1879o-Sohre os 
vencimentos que competem aos empregados do l\Ii
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seus impedimentos ... o ........ o •• o ........... o •. o.. HiO 

N. 235.-FAZENDA.-Em 26 de Ahril tle 1879.-Permitlc 
que a Alfandega do llio dP Janeiro aceite, em pa· 
gamento de direitos, cheques solJrc os Bancos aqui 
exislelltes ......... o .... o •.. o .• o o ........ o o ...... o.. :15! 

N. 236.-AGRICULTUHA.-Ern2G de Abril de 1879.-Hcsol-
ve duvidas relativas á venda de terras .. o .•...• o.. Híl 
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como e quando devem ser registradas............ 2ü9 

N. UO.-IMPEI\10.-Em li de Agosto de 1879.-Declara 
que é independente a alcada dos poderes legislativo 
e judicial no j ulgamen tó da validade de eleições. 270 

N. 4H.-JUSTIÇA.-Em 4 de Agosto de 1879.-0 Juiz de 
Direito chamado para completar o numero de Des
embargadores em um Trilmnal deixa o cxercicio 
de L• instaucia........ .. . ... ..... . .. ............. 271 

N. 412.-FAZENOA.-Em 5 de Agosto de 1879.-Appro
va o regulamento pam a caixa geral de econo-
mias mutuas da Associação Brazilcira JllutMlidade. 271 

N. 4!3.- F AZENDA.-Em ü de Agosto de !879.-Manda 
considerar dcvolutos os terrenos diamantinos da 
l'roviuci:t de Minas Ucraes, que não estiverem 
arrendados em hasta publica ...... .,........... 273 

N. 414.- FAZENDA.-Em 6 de Agosto de :1879.-Conce
de isenção de direitos aos gcncros importados da 
Confciléraglio do Norte e Hepuhlicas do Prata, 
para a exposiçfío mixta inlcrnaeional... ....... .... • 274 



N. 4Hí.-MAR!NBA.-Aviso rle ô de Agosto de 1879.-Man
da ap[Jiit~~r as rlisposiçüe'' c!o Aviso de 29 de 
Abril d~ !861. :tos artifices do Arsenal do Pará •• 

N. lí.l6.- GliERllA -Em 6 de Agosto de t879.-Declara 
que os empregados do ArsPnal e da lntendencia da 
Guerra, tJUC são nomeados, na fórma do art. ll7 
~ 9. 0 uo Re~ularnento vigente, devem ser consi
det·ados suhstitu tos natos daquelles, a que vão 
substituir, nã.o se lhes devendo passar titulo al-
gum .••.....•..••........•...•..•.•••••..••....•.•• 

N. 417.- .Tl!STICA.-Em 6 tle A!!osto de 1879.-·Sú não 
póde ser" retardada por falta de pagamento de 
custas e preparo a exp0dição dos autos compre
hendidos nas excepções do art. 201 § 3. 0 do He-
giuJPIIIO de Custas .............................. .. 

N. ft.IR.-FAZENOA.-Ern 9 de /,r;osto de l.8i9.-0s títu
los dos empregados das estradas de ferro, cujo 
vencimento annual exceda de 2oon, estão sujeitos 
ao sei lo de 2 % .................................. .. 

N. 419.- AGHICULTURA.-Em 9 de Agosto de 1879. 
-Transfere par:1 Simão Hodrigucs Soares o ser
vit;o tia navegação a v a por do rio llap~rncri m .. 

X· 420 -AGIUCULTURA.-Em 9 de Agosto de tk7\l. 
-Disp••nsa a Cornpanhia de Navegaçiío a Vapor do 
Amazonas da escala do porto da villa de üeiras. 

N. 421.-AGHICULTURA.-Em !J de Agosto de 1.879. 
-Manda fJÔr na Thrsouraria dP- l<'azenda das Ala
gôas a quantia prrctsa para pagamento da sub
venção devida aos emprezarios da navegação do 
Baixo S. Francisco .•......•..•.•..•.•..•.•.....•. 

N. 422.- AGRICULTUHA.-Em H de Agosto de 1.879. 
-Oeel;,ra que as imagens de Santos podem ser 
admittidas a registro como marcas de fabricas .. 

N. 423.- FAZENDA. -Em H dr Agosto de !879.-Sohre 
a apprehensão do pataclJo norueguense Fmm, e 
da respectiva carga .............................. . 

N. 424.-),'AZENIH .-Ern 11 dr, Agosto de 187!!. -Sobre 
sub~tit.uiç:lo de notas tlilaceradas ................. . 

N. 42:i.-FAZENDA.-Em H de Agosto de 1870.-lJeclara 
que a Alfandega Jo Hio Gmnde do Sul é incornpetente 
para sa•:ar sobre o Thcsouw ....•.••........•.•••.. 

N. 426.-FAZl~NDA.-Em U, de Agosto de 1879.-0:; Tabel
liães e Escrivães que tiverc111 de lavrar instru1uentos 
e outros aclos que eiTeetuelll, ou venham a efi'rclur~r 
tramnnissão de propriedade ou usofructo, sujeita ao 
imposto, deve~ão exigir prova do paga meu to tlcste .. 

N. 427 .-F'AZENDA.-Em H de Agosto de 1879.-0s Escri
vães de Collcdorias 11ão pt>rlerão entrar no exrrrido 
de .'~us logares scru pr~?l'flt»--&-J.i.1!,nça a t[ue são 

N. 128°.~~~l~~;;ç~·.-~J~n~ ·~··_:;.,~ ~W~biQll;;;:;~~;~;; ·~ 
intelligencia do art. At> do Decreto n. '268~ de :!a ~ 
Outubro de 1875 .... \.r ................... :~w;;. 
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N. ~32.-FAZENOA.-Enrlu tli' A!.(nsto de :18i9.-l'Pr:nille 
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thrcas feitas como ~ar:urlia de contratos produzem 
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tui<las c inscriptas................................. 286 
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de empreslimo do cofr<J de orph:los, inde\idaruente 
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do tl i to cofre. . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . • 286 
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raç<lo, importadas cnr cascos........................ 287 
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Juiz Municipal coJJtinn~r no patrof'inio das causas 
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N. ~37.-FAZENilA.-Eilt 21 tlP A~osto d" l8i9.-'Hto e 
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Bancos a disposição da LtJi de 22 Ull Agosto de l8ü0, 
relativa á reeleicão dentro do anno..... .• . • . • . . • . . . 288 

N. ~38.-FAZENOA.-Em 21 tle Agosto de 11'79.-Sohre o 
modo de prestarem-se nanças. c a contagam tios 
juros rias qu:wlias caut'ioJradas para garanti:t rias 
mesmas.................................. . . . • .• . . . 289 

N. 439.-AG IIC:ULTl'RA.-:\Ianrla pa[.(ar dur~ntc o cor
rente PX~rc!cio UIJta ~ratiticaçrto ao Agente do mar, 
na Provmcta da llah ta..... . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . . 290 

N. ~&,0.-AGRICULTUHA .--Em 22 de Agosto de l879.-llc
clara que só podem ser approv~das pelo Governo 
as multas impostas á Companhia City lrnprovcments 
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com a observanc1a stncta das tlisposi\'Õ''~ 110 1\rgu
lanrent.CJ d0 l2 tle Ma rr,o tlc t870. na a ppl icar;ão tias 
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N. ~H.-JUSTIÇA.-EIII 22 111' Agm;lo d<' lfl7\J.-Orclara qnc 
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-Incumbe o Engenheiro Francisco José Gonws 
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1~79:~t•e•I~I.~I'~' ~~. '~~:8 ( ,{':1.~ \ ~ --~~:~~~(~!~~ ·-~~ :~~~~~ aOO 
N. Miõ.- GUEHRA.-Em 2 dte Agosto úe i879.4e_flara. 
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dinlJPiros rPeolhitlo~ !t Herehrdoria rio Hio rl~. Janeiro 
p11lo Curador Grral tlP- hrrnnr,as jacente,; devem ser 
acompanhados rlc conta l'orrcntP..... ... .. . .• . .. .. • 32l 

N. 492.-FAZRNilA -Em 16 rlP Sl'lenrhrorlciR79:-Nega 
pr0Vi1nento a nm recurso de d•'cbão da Alfanileea ila 
Bahia. ,;ohr<' • panno dr alc.odào listrarlo proprio para 
ponchr, » snbnteltido a drspa!'ho co1110 • riscado de 
algodão ent.rançarlo » ........................ , .. • . • ::122 

N. 493.- FAZENDA.- Em i7qc SetPmbro de l.R79.- Heleva 
um Co\tPCtor dr. rendas gerars rln pagamr•nto rlc juros 
e multas sobre o alcancP cnc.onlrado em suas contas. 322 

N. 494.- FAZI<:NDA- Em !8 de Srtrmhro an lfl79.-Sobrc 
deposlt•J de peculios de apn·ndizrs marinheiros..... ::123 

N. 49õ.- FAZENDA.- Em !8 de ~etrtnbro d<' l.87'J.- SohrP
quitações de vencimentos dtl ernprrgados, forncd
lllentos, contratos, etc.............................. ::123 

N. 496.- FAZENDA.- Em 18 rlc Sdrmhro de !879.- A 
susprns:io arlnlinislrativa, não tendo os mesmos 
e!Teitos tia qne resnlt~ tla pronuncia, rnnsPrva ao 
empregado o dirc.ito ao,; vcneitncntus, se n:\u se veri-
fica a culpa--...................................... 3!4 

N. 4,97 .-FAZENDA.- Em iR rlc Setembro de i879 .-No 
caso de transferencia de quantias depositadas nas 
Caixas Feonomicas para urn ou mais hrrdeiros, por 
fallecimento do drpositario deve-se exigir precatoria 
do Juiz do inventario.............. .. . .. .. . .. .. .. • 325 

N. 498.- GUFIIRA .-Em 18 de Srlembro r! c 1879.- Declara 
qne não devem ser concrrlid<I' Jir.ença" p:tra trata
mento de saurle ás prao,as de pret do t·:xrrcito, as 
quaes serão tratadas nas Enfermarias Militares..... 325 
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N. ~99.-IMPERIO.- Em l!l de Srtrmhro d<: 1R7!l.- Sohre 
publicação prln irnprrnsa da lisl1 gemi de qualifl
cação dr• votantrs e de,pezas a serem feitas ~orn tal 
servir:o..... ... . . . . .. .. . . . . . .. ... .• . . . . . . . . . . . . .. .. 326 

N. 500.- FAZEI'IIlA.- Em 19 de Se!PIIIbro de 1879.-0 
r.rn)II'Pgado suspPnso n:lo lPill direito a vr•ncilnentn 
algu 111, sn I v o 110 ~a >o de pru!ltl!leia rm cri me de 
responsabilidade ou dr: 111edida pn'vcntiva ... .. . .•. 326 

N. tiOl.- FAZEI'IDA.-Em 20 dr Scle1nbro de !.8i9.-
A pprova a cn:nção da Crllleetoria do Carmo da Para-
hyha, Plll filinas (;rr:l'''·. .• .. . . . . ... . . . . . .. . . .. .• .. 327 

N. 502.-FAZE:-\DA.- Em 22 de S!'trllilrm dr: 187\J.-Tk
volvP á Thesouraria da Bahia, pa1a que pro1nova a 
indemHizaçã.o da FazPnda, uma de 211/1 rr·conhecida 
con10 sr•ndo composta de pedaço& de diversas outras 
de igual valor............ .. .. . ... . .. . . . .. . . .. .. . .. 327 

N. a03.- GUEHRA.- Em 22 de Setembro de !.879.- Declara 
em que condi<;ões as praças voluntarias, presas 
para sent<'nciar, devem recebrr o respectivo premio. 328 

N. tíO~.·-FAZENI!A.-Em 23 de Setembro de !879.-0s 
empn'gados geraes não deveru ser dislra\Jidos para 
serviços provinciacs .......•...•. , ..•..........•... , 3:!8 

N. õOõ.- FAZl\NllA.- Em 23 de Setembro dr !.'70.- Manda 
abonar a dous empr· gados da Alfandega de M~ePió 
a grat.iflca)!o a que t0m direito pP!o srrviço de lan
çanrrnto; P d~r destino ao Colleetor c Escrivão da 
extincta Crdlectoria de Maceió...................... 329 

N. õ06.-FAZENDA.- Em 2í de Setembro de !.879.- Nos 
pedidos ele credito para paga1ne11tO de dividas de 
exercício; findo deve-se declarar não só o motivo 
por que n~to foranr satisfeito' Plll tempo oppr rtuno, 
mas tamhem a dat:1 em que for:1m requeridas....... 330 

N. lí07.- FAZENDA.- Ern 2i de St'i•'lllbro de 1879. - Devrm 
ser autlwn ticados pelos Con~ul<'s c Agentrs Consu
lares do l1npeno os manifestos dos navios que de 
port• S PS!rangeii'CIS dPillaJidai'PIII OS di> flrnzil. .. , .. , 33!. 

N, lí08.- JUSTIÇA.- Em 25 dP Setrmhro dP !.87\l.- Sobre 
falsillcaç:io de lllOPrla t'strangeira no Brazil e no es-
trangeiro por naeionalque regres<a ao Irnperio..... 33l 

N. 509.- F A ZEN IJA .- Em 26 de Sl'lr:m hro de !879.- :'lào 
são sujeitas a drs1·onto as gratilieacõcs nddicionacs 
concrd idas aos Professores ...... , ... :............... 332 

N. 510.- FAZI~NDA -Em 27 <Ir Setembro ele 1879.-Ap
prova o a c to da TliP>OUJ'aria <I li A ma zonas de encar
regar um ernprrgado da co!Jranr;a arnigav<'l, fóra 
das horas tio expedil'nle, dos illJ[IOStos que deixa-
ram de ser pagos no devido tempo................ 332 

N. a1L-FAZENDA.-Em27 de Setembro del879.-Re
voga. UJII~ ontem S(I!Jre indrrnnização da quantia 
de !dl/1771> que de IIJai,'l.recHil!U m11._ernprrgado da 
Thesr:uraria da l'a~a pd1~;.. ~ JaPI'f'1Ya':\...creação.· 1!e 
u111 lrvro para a rs 'll'~~~·~çhb dM /fJJl~:ls apre,en-
tada, a rne~rna Tli uul,l!ta ............. v ..... ·,~.... 333 

N. M2.-FAZENIIA.-E 27deSetembrodel.879,..-Sobre 
o pagamento de um \conta de rem sacco8 cotrt .. íb.i.Iho 33~ 

. <) ~~ '\- ., .. ,_,. 
\\ l.l, ~-~ 

~" ':P 
~' ()(' ' ) 

•;·, .C(J I . 7' ;, 
. . ,, Ü(l'' ,. 

·-~:.... • i ) 



N. 513.- FAZENDA-- Em 27 dr Setembro de 187\l.- Manrla 
tomar as c"n tas ria cotntnis,;ã•) de soccorTos da capital 
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do ~l:lfanlião........... . . . • . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . 335 
N. 5!4.-FAZJ<:;'i'DA.- !·:m 27 de SdemiH'O de 187\J.-Sobrc 

sol! o das eontas de forn>'cimentos.................. 3:l5 
N. l.i:l5.- FAZRNOA.- Em 29 de SPtembro de l8í9,- E' pcr

miltido o deposito nas Caixas Economicas em favor 
de menores .•.. •........•......•....•.......•..•••• 33ü 

N.5Iü.-FAZENilA·-'-':m30 de Setembro dcl.879.-Dis
pcnsa doth Pratieant<'S dos Pxamrsdc inglez e algebra 
em concurso de 2.' cntr:weia,..... .. .•.. .. ..•.• ..•• 336 

N. 517.- FAZE~OA.- Em 3ú tl•' Setembro de l.P79.- Sobre 
contagem de tempo a llttt 2." Est:riptnrario aposentado 
da Thesourarirt tle Fazenda de Pernambuco. .. . . .. . 337 

N. 518.- FAZENDA.- Ern 3rl dr Sctembrn de 187!).- ~I anda 
abonar a dons empregados da Alfandcga do Penedo as 
gratilic:H;ões a tJUt' tem dirdto pdu serviso de lança-
mento, fóra da cidadr........... .. .. • .. . . . • .. . .. . . 337 

N. ti19.- AGRICULTURA.- Ern 30 de Setembro de 1879.
Declara que nenhuma ingorencia porlet11 ter as Re
partições fiscaes g~rars, provinciars e rnunicipaes em 
qualquer dos asSlli!t[Jlos que interessem a economia 
interna e externa das wlunias...................... 338 

N. 520.- Il\IPEHIO.- Em 30 de Setembro de f87\l.- Sobre 
inwmpatihilidadc rntrc as funer.iíes rle Promotor 
Publico e as de Presidente da mes'it parocilial....... 339 

N. 5!1.-HlPERIO.- Em 30 de Setembro de 1879.- Drclara 
qual a :wtoridade a qurm cort~pete vcrifirar si na 
eiPição de Vereadores e Juir,cs de Paz !t~m occ<~rrirlo 
qualquer tlos cnsos figurados nos~~ L", 2°, 3." r ti." 
do art. H2 f!as Instruceües ck 12 de Janrii'O de 1876 
p!tr:t provi•lenciar elo rtÍotlo intlicadu no§ 1~. 0 ••••• • • 339 

N. 522.-JUSTIÇt\.- Em 30 de Seternbro de 1879.- Com
pet<'hCia do EscriYãO de Paz para escrip•uras de hyp.1-
lhecas; e inr.ompa tihilidade entre os car:.;os de 
Escrivão de Paz e os de Procurador e Fiscal da Camara 
J\lunicipal.......................................... 3'10 

N. 523.-FAZI<:'iO.'-.- Autoriza a compra de uma ranúa 
para cat!rt uma das \lc,;as de Rendas da Estancia e lla 
Villa Nova, c adurittir um patr~io para cada urna 
de !las e dous remadores............................ 3/H 

N. !'í2L- FAZI<:NnA.-Em I de Outuhro de 1879.- Os Es
crivães das Collectorias devem prestar 11anra, em hora 
os Collect<>res tenham Agentes •..........• ".......... 34\'! 

N. 525.- AGRICULTURA.- Em i rlc Outubro de 1879.
Ao Director dos Telegmplros.- Approva a addic:\o da 
taxa de 400 réis á tarifa dos telegrammas intPrn:t
cionars procedentes da Côrte ou de qualquer das 
estaçõPs do Norte, P, a <In 80() réis á dos que provierem 
das estações do Sul................................. 3'&.2 

N. 526.- JUSTIÇA.- Em 2 d•' Outnllro de 1879.- Declara 
que uão tem direito a vencimcuto o .Iuiz tle Direito 
que recusa servir na Relacão e contintía no cxercicio 
fia Vara de Direito ....... ".......................... 343 
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N. õ27.-lMPEnTO.-Em2 de Outubro de 1879 -Declara 
qu<' os l.ilulos de qualilic~ção são t)l'rmanentcs .... o. 

N. õllR.-l\IARIWIA.-Aviso de 3 de Outubro de i879.
Faz Pxtensivo ás demais Capitanias de l'ortPS o Aviso 
de t8 de Fevereiro do r.orrnnteanno que alterou o art. 
õ. 0 das Jnstrucçües, mand~das executar pc.r Aviso 
de i8 tlc Fevereiro de t862, com referencia á Capi-
tania do Porto da Cúrtc ........................... . 

N. 529.- FAZ"NDA .-Em 3 de Outubro rle 18i\J.- Trata 
do assentRmento dos pensionistas do ~~~tallo ........ 

N. ti30.- FAZENDA.- Em 3 drOutubrn dr 1R79.- Autoriza 
a llecrllt'doria do Rio dl' Jan•·iro a reCf•brr o sello das 
licenças roncedidas aos empregados das Le~açürs, á 
vista d<tS respt)ctivos despachos ou communica•;ües ... 

N. õ3L- FAZI•:NDA.- Em 3 de Outubro de 1879.- Dá 
provid•·ncias act·rca das terras tlo cxtincto Vinculo 
do Jaguitra o ......•...•.•....................•..•.•. 

N. õ32.-FAZENIJA.- Etll 3 rle Ouluhi'O dA t879.- Os 
ki•J~ques qu" vrndcreu1 behitlas atcoholicas deve.u 
pagar 10 °/

0
, além tias taxas establ'lecitla> nas ta

bellas tJllfl ar.ompanharam o Decreto n. G!l80 dt1 20 tlc 
.Julho d•' 1878 .. o .................................. . 

N. õ33.- AllniCULTURA.- Em 3 de Outubro rle !879.
Deelara que não tem direito ~o vcncimr·nto de fiel 
de t.• cla~se, Luiz da 1\ocha Pereira. do ten1p0 em 
que e~teve ausentn para prestar fiança e defender-se 
da prisão imposta pelo Dclt-gado de Policia da Barra 
1\lausa .... 0 ........ 0 ............................... . 

N. ti3i.-- .JUSTICA.·- Em ~ de Outubro dr f879.- l\'ão 
podem ter.lo~ar tluranti) as féri~s fnren,es os jnl
gamen tos rlos cri rnes <'e que trata 111 a Lei n. tí62 de 
2 tle Ju'hn de i85(l c lleereto n. 707 de 9de Outubro 
desse anno ....................................... .. 

N. õ3õ.- GUE!t!IA .-Em 8 de Outubro tlr 1879.- Declara 
que tlcve correr pur conta dos cofre> pnblicos a 
desprza eom o rnterrarnento de praças reformadas 
do Exereito, que fallecerem em estado de pobreza 
nas Enfermarias Militares ......................... . 

N. ti36.- GUEHRA·- Em 8 dl' Outubro de !879.-- nccl ra 
qur são dispensadus de mnrpan·crr ás rrnniüe., do 
cons~lho economico tias "nferruarias ~lilitares os 
daquelles corpos, que n~o tiverem a seu cargo taes 
Enfermarias ...................................... . 

N. õ37.- GUERHA.- Em 8 de Outubro de 1879.-Approva 
as decisões dadas pela Presitlenda do 1'1auhv a res
peito do alista111euto rnilitar uo caso tlc não' ter sido 
apurado o do anno anterior o ....................... . 

N. o38- FAZENilA.- Em 8 dB--OutnbrO- ele 1879.- Alte
rações do serviço da '1/lieW~fllf'iaA~o~frrW.._Grosso ..••. 

N. ti39 - F',\ZI,::->DA.- Erti'1! fle,Ot:lf,~tftd 11~·~.8'1'9.- :-'obre a 
cobrança das busea~a,s certtdoes •.. . ~L ..... o ...... 

N. MO.- FAZENDA.- Et !l de Outubro d•' 1.87\h-;o;Ti·a,ta 
do cumprimento •te t~a., precatona de emb,I:go,. ile 
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um dinheiro ou títulos, dPpositados como fiança rlP. 
um l8ilodro, para p:1g:IJJIC!Ito de rliYilla particular 
do Jlii'SI!IO,,,, , , . , ...... ,. , , . , .. , .... , .... , .... ·.. 3t\2 

N. Ml.- FAZE:-! DA.- Em () dr~ Out .. hro de !879.- Manda 
prosrguir no seque,;lro do>' bens rlo Px-Colletor rlc 
Sanl'Anna do Paranallyh.~, M"nr•el Pereira Dias, e w• 
processo criminal contra elle inidado... .••.. .. ... . 3ti:l 

N. M2.- IMPERIO - Enl ()de Outubro ri<' !87\l.- Remette 
a Portaria qur provindPncia sulll''' o serviço sanita! io 
do porto du H.io de Janriro Plll ét'ocas anormaes..... 3t5

1

l 

N. M3.- IMPERIO.- Em lO rle outubro 1!11 !f\79- ~obre 
illli'Oslos dP ilnpori:1Ç:Io errados pelas Assclllhléas Le-
gislativas Pro v illl'iaes • .. .. . . . • . . . . .. . .. . .. .. • . . . . 35t5 

N. M~- IMPERIO.- Em lO rle Ontuhro de i87!l.- Sobre 
registro civil. .......................... -.......... 3ii6 

N. M5.- JU~TICA.- Em !O de Ou tnhro de 1879.- Não 
carecr de 'nn,·a nomraç:·Jo o Adjunto .rle Promotor de 
um termo 11ue passa a ('.onstituir nova cot11arca.... •• 356 

N. IH,6.- JU~TIÇA.- Em H de Jutubro de !879.-0 ne
gociante eldto e1n subslitutç:lo de um rJ,.s supplen
tes de Deputado COJIJIIJere,al occupa o ultimo togar 
na classe .... - .•................... - ..• -..... . . . . . . . 357 

N, M7.- AGI\lCULTURA- Em H de Ontuhro de 1.879.
Appruva ~ sub,tituiç:ío rio art. 67 rto HngulaJnento de 
~de .lullio de 1868. e a propllsta rclerr.nte ao trans
porte, COIII abaJiJHl'lliO !11~ 50 °/ 0 , de trilho c mate-
rial fixo c rud,tntr~ de c:;trad:t dP ferro.............. 357 

N. 548.- FAZE~ DA.- Em il 11r' nutnhro de 1879.- Eleva 
o llUJIICro de• Guardas da AI[Ji<dr,:,!a 1te Corumhá,.... 3ti8 

N. 5~9.- FAZE:-IDA.- Em ll rle Outubro de 187\l.- Colll
munica tPr sido dedarado scml'llieilo" decrrtn qne 
apt~sentou Vic.enle (~oJnes I'Pssoa no lc~ar de Por-
teiro da Alfand<'ga rla r·.apital da Parahyha.. ........ 358 

N. 550- FAZI·:Nü\.- Em 13 rlr Outubro rle !879.- Auto-
riza o augmrJtlo !111 nnt11Pro de nespaellanles da Al-
fanctega de Pernamhncn............................ 359 

N. 55!.- GUERRA,- E111 1:1 ri<' Ou tu l1ro rlel8i9. - Declara. 
que as pr>H:as escusas do sP!'vir;o por inrorrh,:iYeis, 
não têm direito a pa,;:;a~en,; ~~ romrdurias por conta 
do Estado .....•..•...•... · ..............•.•.. -..... 35() 

N. 552.-GUEHRA.- Elll 14 rir Ouhro de !879.- Declara 
que núo é ap!Jiicavl'! à,; actnal's praça' do Ex<~rcito a 
disposição rl11 art. 71 rio 1\egulameHto rle 27 de FPve
reiro de l8i5, que permitte au~ surleatlos a substitui· 
ção.... .......... ............ .................... .... 360 

N. 553.- FAZENDA.- Ern 11> rle Outuhro de 1R79.- Manda 
entrrgar ao ~lontP de Sororr"s da Bahia a importan
cia diaria rlo'i depo"itos da r<'spceliva Caixa t•:cono-
micn. .. . . • . • • . • . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • . . 36! 

N. 55&..- FAZENilA.-I·:m H 1lc Outubro de 1879.- Auto
riza a e11tregar ao MnntP r!P Socrorro rle Santa Catha• 
rina a quantia de o:OOUIJ por conta ria tptuta de I 
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do imposto sobre o capital das loterias............. 361 
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N.55ti.-JUSTIÇA.-Em :14dP0utnlirodr 1879.-Nasat
triliuiçürsdo Adjunto n:lo•·stáo 'rr IICI:•·ssa!·iam•~·tle 
prcfrtido p:1ra PX<'I'Ci'r o 1::1rgo dP t:nr:1dor (;l)l·at dr 
Orpliaos no illl(l•'dlllll'lllo ([,, Pnlllt"l"r Pulil~<·o ..... 

N. 1>'>6.- GIJI.;L\llA .-Em W de Orttulim dt) 1879.- Jlrclara 
em que co•tdrcl:.-,es os aprP-IIliiz,~s do Ar,Pnat de 
Guerra fica111 is•·nt<~s da indet1111i:<a1::1o das despr•zas 
feitas co1u a sua educar:ao ......................... . 

N. 557.- FAZI~N !lA.- Em !ti d~ Ou tu ilro de 1879.- Heva-
lidaçau do SP-IIo de doi:UIIIC!llos dtl despeza ......... . 

N.tl1J8.-F.\ZI~NDA.-Em !.5 de Outubrodrf87!J.-N:Io 
se deve transf~rir ou r!illlinar l'Snavos da matriroula 
geral quando os rPS(ll't'livos J'O'suidotcs r,;lejatu rm 
debito •l:t taxa .•...............•.................•. 

N. 559.- E:m 16 de Outubro de 1879.- llPclara que o 
falsilicador de mueda eslraugerra 110 Bra7.il esta su
jeito ás disposiçües genericas do art. :173 do Codigo 
Crimi11al ....•..................................•... 

N. 560.- JU<riÇA.- E:111 17 de ~lutuhro de !.87\l.- ilPclara 
que os Juizrs Mu11i• ip:1e,; s!l pr)del!l n·•:eher vrnei
IIICIItos depois de verilit:ar-s•• a respccltva posse e 
exercício......... . • . . . . . . . . . . . . .... : . : .......•.•.. 

N. 5&!..- AGI\ICULI'UHA.- E111 17 de Onlulirn ele 187\l.
Appoova o contrato rara a r:oridllc.ç:ro das urallas liO 
Correio na l'r,vineia de ~li na> (;o·racs •.......... 

N. 562.- JUSTIÇA.- E111 20 de 11utu!Jro de t8<9:- Declara 
que o Juiz de Direito fúra da juris.li<;ão de sua 
com:rn::t SCIII liceuça nem ordenarlo, so t<or11 dirAito a 
ve11cir11entos de novo eargo dPpois rp1e entrar em 
cx•·re•ei<l .......................................... . 

N. õ63.-FAZENDA.- Em 29 de Onluliro dn 187\l.- Das 
penstontsl:os, viuvas de rnililar.·s ,ó so\ I!Pve exigir, 
para pagarwnto d:t resprcliva pPnsàu, attcst:ldu de 
que coni111Uanr e·11 estado de viuvez .........•...... 

N. õüfL- FAZI~NDA.- Em 21 de Ontulir•• dr 187\l.- Os 
lançatnentos c verbas •tuc s•• faz,•m nas f\dlias dos 
vendm··nlos do [Jessoal aelivo r i11:oclivo ,. dus peo
stonistas, de·;rrao ser rubricados pelos empregados 
que os Jilcr~m, licando dispeusada a ruhrica do 
Contador ............•....•..•...•.............•.. 

N. 56iL- FAZE:-IDA.-Etll 2!. dr Outubro de :1870.-Nê\O 
duvcm ser COiosi.lt·rad•JS presr:ritJI.Ils di dt"ir"s ,, va
lores recollridos nos eofrns pulilieos ''"'"o , ertPn
cenlt•s a defuntos e at"ent.es Clll tptanlo ftlr prova
vel a exble11das de en·dores, p:rra quem n:io eorre 
a prescripçãu .•.•.............•...........•......•. 

N. 566.-FAZI<:NDA.- Em 21 d<' Oululoi'O de• 1879.-Trata 
do assenLwtento do pessoal pago pela Tilrsouraria da 
Parailyba, e dos euwlutne11tos a que estão sujeitas as 
provisões dos Vigarios ençu.Ul.J.Il.CIIdados: ........... , . 

N. 567.-FAZE'iDA.- Em "_3(jfi~~tql!fQ.ilN870.-l\Iarrda 
ve~dPr e~n hasta p , !t,;á.\l\'lUIJN!JlOS'Jift Gti{O, prata e 
!atao, existentes 11 I hPsourana d:i ~f.~Jlylia ......• 

N. o68.- f'AZENOA.- E I ~ de Outubro de tS79.- Manrla 
reintegrar o Adm istrador da 1\lesa de· fi.t~all,de 
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Mossort'>, ille~almente dernittido pelo Presidente do 
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exerCI elO........................................... i O 

N. 1:i.-Dli'EHIO.-Ern 2!1 rle Agosto rir i87!l.-llr'elara. 
qual o tr~lalllf'Irlo uflit:i~l qur eollrJl!'lt' ans vigarius 
capitulares c aos goYemadurt•s df' !Jis]wdo......... H 

N. 16.- DlPERIO.- Em :1 tlr> SrlcmiJro rle 1889.- Drr~lara 
que os Lentes das Faculd~des do lmperio devem 
ser remunerados por qualquer accrescimo de tra-
balho a que nfto eqrjam sujei tos.................... i2 
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DECISÕES DO GOVERNO 

". 1.- F.\zg~Jl:\ .-EM 2 n~<: .IANEmo u~o: 18i\•. 

tI nhcdintento llf' fl!H' trata o ~ -::1.0 tio arl. '. ~ J.as tli-.:po:->it_;út·~ prulinlin:ll'e<, 
l!::(!;lrifil :-;1·1 1; ;tpplicavt•l :lOS lit[Uido:; ::>ujl'i!o:; ;'t ()\·:qloi':H:;HI. 

· r • ] 

:\ltni~lerio dos .\'egoeios da Fncnda.-llio de Janeiro Plll 2 
1\o .Jnn,Jir,, de IH7q. ' 

U:1~par SllVPira :Martins, l'n·sitlente tlo Tri!Junnl tio The:::ou
t·o N:H:iórwl, urtlenn ao Sr. lnspcctor da Thcsouraria tle Fa
Zf'tllla da ProYincia da Bnhia, em resposta ao seu olliciu n. 70 
rlc HJ de .Jnnho rio 1878, rJne faça cessar a pratica scguitla na o .f 
"\lfa111legn da mesma província tlc sn abaterem o~ ao "/o para v 
lji:ü)bi·a, do qnc trata o art. Vt, ~ 2. ",das tli~posiçõcs prelimi
lt:tres da tarifa ettt vigor, nos vinhos co1nprehrniltclos no 11rt. 
1\Jl ac.ondiciunados em l'ascos ; visto tJUC c5sc abatimento sú é 
opplicavcl aos liqnitlos e hehid~s alcoholicas sujeitos ú evapo
ração, a <JUe ~e referP o nrt. lHti tia f'Ít(lua tarifa"' 

nospar ~~Jim·üis~;c-;;- ,, 
'.~ J;~) 

/)I- .... ~ \no':> _:/ 



.\utnriz:1 :1. Thesonrari:t elo l'ar<'1 par:t afor~r on 'I'L'tH\er ;.1 .\duJini:-.lta~·:itl 
pro\inl'i:ll tun lort'!'lln sitn nn l';lpil:ll 1Ll pro\inria. 

~linislerio dos NeJol'ios da Fazt'lllia .-Hio d1~ .lallPiro em :l 

de .Janeiro dn IKí\1. 

Gaspar Silveira i\lartin,, Presidentt~ do Tri!Jllnal do Thc,uu
ro Nacional, uutorizn o Sr. lmpectnr Ja The~omnria de Fa
zenda da Província do i'arú parll aforar á Administrai,'ÜII pro
vincial o terreno nacional baldio, sito a travessa da Hosa, 
esquina da praça do l'alaeill, na capital da mm.ma prnYi nl'in, 
reqnisitndo twla Prc~idenrin, t•m nllieio n. ~H do li dn ~\aio 
de 1Ki7, paru a construc'ç:lo dt: 11111 etlilicio destinado a escula 
pnblien, ou ven lei-o em \insta Jlll lit•.a, na fúnn:t da legislação 
nm vi~or, se ~~lia prd'erir cornpral-o, tCHtlo prderellcin em 
igtwltlatlo de t'll'ctliiiStnneias entn outrus pt npotteutm;; prcct·
tltmtlu em rtnaltpter d~s hypothcses n <lVali:u;<ltl do ment:iuHa
tlo terreno, atim dn SI' JIOtkr thar o foro, na fúrma tln ki, 011 
s1:rvir tle base~ \rnda, SI' vier a rcalizar-~r·. 

\. :l.-F.\ZE~ll\.-1•:\1 :li>E .1.\!iEil\11 !>E lKi\1. 

~linisl~rio dos \"1~!-!'lll'i"s tLt F;m~tub. -I\ i o dt• .I a1wi l'tl l'llt ::! 
rk .luneil'll de lHi\l.· 

t:a~par Silvt·ira ~lartin,;. l'r.·,;idt~ttl" tlo Tribunal tlu Tlu~slltl
ro ~acionai, declara ao Sr.ln.;pct:lor ria Tltesottraria de Fazr·ll
tla da Província da ParailyiJu, em rPspusta :·, eonsulla Llo ~111 
ollicio u. ti\1 de l:J do .lullw do lHií: 

1.", que, eomqu:tnto :1st:ircularcs de K dc~Iarço desscal!Ho 
e de :1 de Ahril de 1H7H 1tntorizl'tn o adiantamento das cn:it~s 
por parte da Fuzenda Naeional ao~ Juizes dos Feitos não pri· 
vativos, á propurção quo vão pratieando os actos e diligent:ia' 

t
1 

dos seus ollieios, na lúrnw rio a.·t. 1L" das Instrul'Çtt.~s de ::!K de 
Abril de 18~1; não têm elles direito a laes cu:-:tas desde qun, 
em virtude·das Cirenlares de 7 de NuvemiJro de 18711 e dn K 
do Fevet·eiro de 187.) u:l0 lhes foram atlwntatlns, por nüo lei-<" 
reclamado, e os dnvctlores e~tiverem itbolvaYPi.;; poi6, niu1 
I~IIJ'l'l' (I F<IZI'IJII:t :'\:lt:ill1131 11\II'Í:,f:ll:~" 111' p:lg:tl-as, na \"l.l!'lll:t do 



'I .. 
<tl'l. :;o da Lei d,· :lH de Outnlll'U dl' 18'fli. mas apenas <Hlian
trtl -as. como cornptmsaç~o dn porcentagem que não ll:i•s abona. 
deduzida do prodneto litJIIido da coltr:mça, corno d clara a 
Ordeut n. :!82 do I. o de~· Lembro de i Ri:;, par:~ havei· as a 
final do d••Yrtlor. com o prit11~ipal da i'Xecnçiio. prot~urntorio 
c ~cllo. emhora vt·nlw a verdel-:t. "r o devedor ~~~tú in,;ol
Yavcl: 

2.", CJUe, por consegninte ,·. applk<l\t'l m~tuallllenlt•. a dou· 
trina da Onlt'lll tle 1'1 d1~ Outubro de IWt:l, 0111 rirltllk d:1 qual 
não são tlovidas custas aos Juizes dos Feitos. quando os de\ e
dores s5o insolv:J\'cis. Jll:lS. ~·úment1~ ao~ respt•etivns cmprl'
g·ados, 1(111'1' p:·h·ntiros. IJIII'I' n~o, t•ornn no c;t,;o d1• tpte fC 

I rata. 

~'·"'·,·v·\:1-~ 

.\. 'J.-1-'.\ZI~.:\U.\.-E~l :l !>E .1.1~1-:tl:11 111: 18/\1. 

Jndf•f1'l ÍIIICIIlO tlc lll\1 I'Ot'llnW I'Oldr<t P:XigcnrL1 di..', pa!-{aliH'IIIn d1• dill"l'l'l'HI,-;1 

dP tlircito:-;\\t'fllk;ulos 1lcpni:-; da ...:ahida ;Ll Hwn·adoria. 

~Iinistcrio dos .:\c·~·orios 1la F<tzr,ll!l:I.-Hio ,],~ .luueiro '~"' :l 
tio .1;1!1ciro d1~ 1HiU. · 

1;a:-p~1· ::;ilveira i\Jarlins. l'rt~:;idt'nl.e tlo Trilnmal 1lo Thi'S<HI-
1'11 l\';1cinnnl. t·ommunii':t :10 Sr. '"'Jwetor tia Th··~lllll'llria de 
F:w'Jiila da l't'o\'ineia do i\Iar:IIJ!tüo IJUI~ o mr~-;1no Triilt.:nal n~
sol\·ru negnr proi"ÍIIll'lllo :lll fl'l'lll'' • tran>mittido 1.'0111 u Sl'll 
ollicio n. ti de ~O dt• Janeiro de iHiR. intPrposto por .Jo<eph 
1\ntuzcr & C." rla rlceis~o da 1lit:.1 Thi~'OIH<~rin, que niio to
mon eonhr·t·i•llL'nlo 1ln reclrtm:•ção que fizcrnm eontra a inli
IH:Ição IJIW lhes dirl~iu a Alrandega para pa~<~l'l'lll a qnantia 
d() I!Hb:lRO, prOICIIit•ntr~ 1la dill'•~I'I'!IÇ:t Yeriliearla, eontra a 
F<IZI~lllla N:u:ionnl, dr·pois 1!0 sal1id:t a IIII'JTndorLt, 1'111 nrn de,;
p:tehn 1lc o!m1> dn ourives. pt'lo f:tcto 1!11 tPrnm -;itlo anliadas 
em lJ401)000 Cftiando era de i: :lOO o seu vnll'lr; yisto Pstar o 
:11~10 dalJuella Alf~nde ·a de conl'orrnid:Hle rom o art. UOi do 
Hegill:unento rle 1!1 tle ~PII'lllhro rJ,• IHiiO. ,. i':,IJf:l' a impnrt:l]l· 
l'ia de IJIIr SI' tr:iln un '"a :tlr::ad:1. 



~. : •. -FAZI~'ill.\.-E\1 ':! lll·: J.\;';l:lllO DE IHí\1 . 

. lpproY:t a n••a•·:"to "'' nma CnllPrtori:l na ,·ill:t "" Es:•irilu Santo, l'r•11i11· 
ch tio Cpar:'1. 

~linisterio dos 'it·:~·twin~ tb Fnt•ntla. -1\io tll' Janeiro em 't 
tlP .l:llll'il'O Út' IH7\l. 

l;;rsp:n· Silveira Jlarlin<. l'n•sidrnlc do Trihnnal do Tlll~'ott
ro Nacional. CO!ItlltUniea :10 Sr. lns[II'Cior da ThPsunr:tria de 
Far.e!llb da l'rol'inl'ia do r:ear:'t, e1n rr~pu,ta no sen ,,Jlieio n. 
\lf~ de ;i de :\OVüllliJl'O ultiltiO. que !ica appl'O\':tda <I tlt'lilwra
t:ju que tomttll em sc,,,-,,1 tl;~ .lnllt<~, tlt: cn•ar tllltn Cullectoria 
de Jlcndw; 1;1'1':11'' nu lllltnicitlill tia villa do Espirilo Sant<~, e 
de tllarcar ;~os rr•:;twctivos etnpn~:~ados a commb:;ilo de 311 "/o, 
!'t'I'OIIIlllCIId:llldO- ilk port':nt, que, f\111 (';t:'ll,_ semdlt:tlll<':; CUIIl· 

pr<~ :1 l;irt:ttlat· n. ::!1 tle !li de Jnnlio 1k lHi~l. 
nw]Jrl!' 8i/1'f'Í1'(( .lfortins. 

:\. ü.-F.\ZENiJ.\.-E11 :; l>E J\Nl·:!llli lll·: !Hi\1. 

So'•rc :t r,o1npctrnci:t 1lns lnsprcl,r>r"' ,\:te The'lllll':tri.>s rul:~li,,tn><'lllü :'• 
prcsta~::lo de li;ll:4;:t-.. do..; re~pnns;l\·i'i~ da Faze1nla \":trional. 

Milli~tr,rio tl(,, Nn~ocios dn F~zcnrl:• .-llill dn .latll'il'u t•iil 

:1rli~ .l~neiro dr~ lHi~l. 

lin,pnr Sihr~ira :VLu·lin>, l't·e,itlt~llln do TriiJUII:II d11 T\tr:
souro .'1:11:ion:d. tettd" pregeute o ollit:io n. H i da l't·,·:;i<_kncia 
da Província t\:1 ll<llii:l de ':!:1 dt~ Untnliro ui tinto. ettt que ct~:n
munica ler, á 1 i,:! a da,; 'llll,itl<:r:H:Ií••,; ''prus<'itl«ll<J~ pl'lo 
Sr. lnspt~elur L1:1 Tli:~c'lllli':ll'i:t tlt. F:~Zt'iit\:J da tllt''llta pruvinr:ia. 
mare:ulo ao Fiel de ann;~zi'Jtl uomentlo tJ<Il':t a .\lfautlt~~a, Cttl
t·ín;~to Luzia Botdlto. n ['l':tzo dt• ~111 di:ts para prr•ccl:ll' a re:-· 
preti1a liança; di'd<~ra :10 dito ~r. lttS[ll\dor r1ue e111 ea,;(;~ 
ôemdltnutn,;, lt'lll :ttlrilntit.:ão ba,;lanlí~ para por si jll'IJ\ idcn
r~tar t:otno cxi~ir o int~re"e da F:1ZCiid:t :\aeion:d, m:ttT:i!ltlll 
:10" responsa\'t•is pr:u.o' par:t pn~..:tan•.,ll ou rcnoYan'lll sun:; 
lianr:n:;, espl'l'i:disan·m e im:er<'YI'rem a,; liypotltecns le~:ws: 
suspendendo on dcmittinrlo os qtw. cst:lllrlo o11t ,.,,.rcicitl por 
llaiH~:l anterior, tlito n rcHovarrm no' prnzos mnrentlos, ou St\ 
tornarem ft~vr·i,; no r:nlllprimcnto dos ;:eus deyercs, on pro
pondo a susptm,iJu c tlemis:;üu tios qne 1üo 1\te for<'lll immt'· 

uiatallH'll te suiJorui !J:it\u-<. 

l;!lsJHII' Silvl'ira Mtulill~. 



,. 
DECISÜES DO r;OYER!\"0. ,j 

N. 7 .-F,\ZI·:~IJ,\.- EM~. IH·: JANI·:mo m: 187\l . 

. \s mercadoria~ procntlontus Uo porto;; f'st.raugcit•os que tt'an~itarem pela .\1· 
fnndcga rlo Cornm!J(t, ('Oill !}P,·hra~;.lo C\(il'f'<..:xa do tran~itu, siTo iR{)nta_s 

tio direito-;, 

'linistcrio dos Neg-oeius 1la Fneniln. -Hir> ilr• .lanPiro Plll 
ilc .lanr•iro !Ir• 187\l. 

~;~spar Siln:ira ~Lti'tins, Prcsiileute d" Triliuual tio Tltt•
so\11'0 l'íacion~l, declar~ no Sr. Iuspcdur tln Tilesottraria dn 
Fawnda ila Província do l\Vttll t>rosso, pnra o l'azr~r conslnr ú 
Alfanil1•ga de Corumliú, l'lll resposta aos scltsofliciosm. 11 c 
i:!llc 4, e 1\l dn Sctn111hro dP 18í8, que as mcrca1l01'ias Yi11llas 
1lus portos 1!0 Hio da l'r:rta ou de I[Uar•;qltet' outro;; pnrtn:; es
lran~Piros, e q•te trouu:rem no n·spcetivo nwnifesto a dccla-
1'11\i'i'J 1''\[lressa tle ellt tm11sito, s~o isentas t!D direitos, na 
f,JL.ll\11 dos arts. li:!:! c li:!:: do Hcgulamenlo de: i!l dn Sdmuhro 
tlt: 18!iil, cniiJora n~o :;pja entreposto aiptelln vi lia; por qnauto. 
o;;t:t eircumstanei~t uüo pr'idc alter:Jr ~~ tl'l'lllinante disposição 
!los c i ta dos arti~ro:-, como jú foi explicado pl'las t +!'lli:ns do 
Thr•son1·o n. ltJO de Hi de Sr·tr•miJt·o d+! 18 i\1. c n. :110 du 2't 
dp, NovcuilJro de 18 O: cumprindu portanto, que t~quclla Al
l':milega f:1ça levantar qualrptet· caur:iio, qnc tc•JLila nxigillo. 
dos clin~itns ele taes mercadorias, ent virtude rl:t ilcli!Jer:wfio 
dP qnr· 1ll'll enn!a no scgnwlo dus menciunados ollicio-;. 

(;asJ'al' Silvl'ira Morliil-'. 

:'\. H.- F,\ZENilA.-E~l "'DE J.\\EITIO lll<: IHí~l. 

Jnd.~f•\r•~ um l't'l:urso sohre{rr:.gtitni!:ão Ur ilil·cit.os \Jp maÍi; pag-os r.m ntn ,It~;,~ 
p~1cho tlr· mrtins, e n~ta •1ill'cl'ente-, irrrg-nLuitladps rolllllll'lli~hs no 

prnr·p..;so dn liiC~:-.nJo d1•:-.p:1Cho. 

Minislr•rio rio;: Ncgoeios 1111 Fazr·!ll!a. -I\ in tle .Janeiro Plll 
r.. d1• .Janeiro 1lr· lNi\1. 

Comntnllico a Y. S. para o . .; rlcvitlos l!ll'eito::., que foi itulc
feriilo rdo 'l'rillltllfll do Thesouro ~acionai o l'i'l'lll'.;o intPI'
poslo por Barlh c\: C." da 1lccisãn dr'ssl1 lm•tH:I:Iori:t, qtw n~
gon-lhes a rPstittli(i:lo da IJnantia de íHli,)fi-211, qnn de mnL; 
JW>:nram porcitH'O e11ixas contcnrlo mrt' _ _ os cneor
paclos pruprios parn roupa tle ho , .~~lt.ifj'flr1 :;- tn __ dl' 
tillll rr'•i;; pnr ], ilogrnmm:r. y indn;::, ~~~~iNldol Ji<IJ.Ar&,r (!4_1i5 

( <0 11(~ 
~ .,. l 
\:. De" ,.. /) 

"· u Du~ur,,oo"''/ 



li 

J{altey, r submdtidas a de:op~1d1o pel:h nulas m;. 88/~l t' HHHl 
de 26 r! e Sctcmliro ultimo. e<1nlO nwrin' e,;tnmpnllos na o t>spe
cit1cado~, sujeitos ú 1:1\a tle l-~200 pfll" kilugrammn, visto tü~u 
terPm os re•·orrentc,; rel'lnm:111o perante cs;;:~ lnspt>don:~ 
rontra u qnalilicaç:,o por Plks dad:1 nas not:h 1lo despni~lio, 
rorno lhrs pl'rmittia o~ l." tlo :11t. ::;:i\l do Ht>gttlamrntn dt\ l\l 
de Sl'tPIIJIJro 1le !Htill, tornando·~(\ ;J,;sim in1possJvd a nova Ctlll· 
ferencia, niio udmillindo ainda u art. titlli do mesmo regn

1

a
nwnto, e ilitl"erl'ntl's lli'cisões do Thcsonro, rc·rl:Jlltai;(ICS das 
partes sobre qtwlid:llle de nwre:11loriu, t\ppois llt• pagos os di
reitos. qum· exista ai11da na .\lf::ntlcga, qtll'f tl'nha tklla sido 
retir:tda, cowo a 1le qnt\ 'c tratn. l'nia sahida 1\ll"ectuon-se em :1 
d1• Ontubro, senil o feita a n·ei:1J11a~:lo 1'111 li do llli\SJllO nwz. 

O r!'I"Prido Tribunal nHIIHia ulh~·rvar ~o Sr. lm:pector: 
I." Que n~o fui rn:nlar o pn !TIIiJnt•nto dc:;sa .\lf:llllleg-:t. 

11flll dando eumprinwnto. l'llllliitlt-da, ao tli'IHl>to no ~ll"l. ;;rJ.í 
tio 1:it:H.lo rrgnlanwnto. nn Orll<'lll Cirt·ular de IH de Junho dt\ 
lHtil, no art. ~'1 <lo lll'l"l"<'ttt 11. :1~1i d•· ::1 <lc DI'ZI'Ilihl'O tln 
IHti:\ t' nu Ordem 11. ; i tlt• Março tlt~ IH~ iH, ~~·guTl'IIJ :IS ipi:IPS 
a renwssa d:1 nota do ue<pm·ho par:t o cali'.nlo, no caso t11~ 
tlispen>ar-se a primeira I'Onfrreneia, "í pt"~tle cll"el'l!Wl'-se nos 
tl<'spachos, em qtw t:~l eonftorencia n:-,o o<üja indispcns:wel. 
eomo a dos gcneros a granel, e t'lll geral as tlaqurllcs sobl'tl 
cuja qualidade niio poso:u mover- f:f', dtncidn, nn tiV!'l'l'lll unHt 
sú taxa na tarifn, limiUuulo-"' a li'ca!i~:II'ÜO ao cx:nnc tla 
quantidade ; · ~.o Que não foi s<"t o etnpT'I'g:ulo clll·arreg:ulo da distri-
bui<.:ão quem falt11u ao s••n <lrl\rr, pois eom ellc ,.rrnu l:tlll· 
bt:m o Confercnt11 du sahi1la, por isso •!nc impon1lo-llu1 o ci
tado :trt. ii:i\l n ltliri,~a<;:lo de proceder por si Hll'>tliO :"1 cmll"t•
rrneia e vnrifi•·:ll'fto 1le e:Hia volunll'. t' 1la,; ili·l~larnriJl'S 
l'Ontida,; t'lll entl:)· atlcli1ão ou artigo dá nota ; t\ ilPt·:arat: 1111 
seu ententl,•r qual a qunlilic:11:f"t qu•· jn;;tanwnlt' ,·~tlw :"t tuet·
eatlorin, e elll que arti~n da t~rifa '' julg;a t'olllprrhimditla. 
pura pagtlilH'lllO dtJS di. rito~ dt• consulllil, e o a1 I. :i\l,i a ti•~ 
tlat' parte ú lnspectoria dt\ qualquer vicio ou erro JHI ti<'S· 
pacho ; a :1 llt\ Outultru d1'elarou l'lle no verso tia nota haver 
conferido e dado sahidn a Cllll'O cnix.:1s t:olll 1:;o pc1:as Üt~ mo
rim estampad<l n~11 L'speeitkado, I' a 7 do nwsmo mez. em 
eon~cqtwncin de n•cl~tu:11:~o da parte informou ú lnspeetoriu ser 
r'i::wtn o :dkg;ado llor ell:1 quanto :i qualidade da merc:11lori:t. 
ts\o é, flUI\ a mereadnria !ksp: l"l~<ltla nito era morim, m:t< 
nwtim í'stampatlo. 

!lllll' t;uunle a\-. S.- Gti.~JWI" Silt'eirn J/tu·ti11s. -Sr. ln-;-
prctor da _\lfanllPc:a tln 1\in tlí' .lanriro. 
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'\'. \J.- F.\ZE~Il:\ .- E~t ~· llE .lA:>F.IIlU llE IKi\1. 

\-. repo~il.;iit•c- P totna-->, quand1) l1evidas lJCLl adju,lica~<lo ,,,~ bens tlc rait 
tlc , alo r superior :10 quinhão do lwrd~iro adjudicado ou da meatiio 
da ,itna, estão ::.ujeilas ao impo:-~to tlr traHsmi~:do de f!l'Oprieiladc. 

:\lir.isterio dos :\egocios da Fazenda. - 1\io dP Janeiro Ptn 

!1 de .Janriro de l~i\l. 

O Cullt•etm· tla> 1\t•Hd~s 1;"raP' tlu 111\lllleqwJ dt• Pirah~ 
l'Ol1snltou 0111 oOkio 11. :1 Lle l(i dn J)pzt:mllro dt~ 1Hi~ 'e tlSiàu 
o;ujPitw; ar• impo,lo tlr tnntsmissüo dP proprietl::ttle, em vista 
do 'JUC prcserPVP 11 rap. G." ~ '1." dos artig-os das sizas tlt· 27 de 
S;,temiJro de I 11iG, os hens qtw, em partilha :tllli(.ravel foram 
dados em pagantento th~ n11ta .H~\·:10 e de quinhõPs hercdi
lario,, t'Olll ollrig-at;ãu tle reposições ou tonws em dinhPiro. 
enmrjre-me tledarar a r. S., twra o fazer constar ao dito Col
Je,~tor. 1~111 respo,ta ao t~it:11lo olficio, que a duvida acha-se 
resolvitla allirmalivamr~ntc pelo art. 2:1, ~ :1.", do Hegnla
mnnto n. fi:i81 de :n de 1\Inn;o tle 181'1. e que portanto 
duve exigir o imposto tias tornas, a 1111e se refern ~tl'l con
~nlt:t, 111as sr"rmrmtl' das que forc111 de\irlas pela ndjudicação 
de henstlt' raiz de valor snperior ao quinhão tlo lu•rtleiro adjn
dit"atlo ou da meat;üo da vinva. 

Deus Cuarde a V. S.- Gasww Silrt•il·a .1/al·tins. -- Sr. Cnn· 
,;r~lhPiro llirectol' f~Pral intPI'iliO das l\f'll'las l'nlllif'a~. 

:\. 10.-F.\ZE.'íll.\ .- E11 11 (1\" H\EII\11 (11: !Riq. 

t'O\ ÍJHnnto flp, um re<"ni'.-;O t't)IH'CI'tu\lllt~ ú l't'slituirãn tlt' multa pt~r dill't•l't'Ht~a 
1 

para mrnos rrn tlln tll':.;parho tlt• c\J;qlt;tlS dl' lt•l!rn. 

l\linisterio tlos :Xeg·ocios tia Fa7.Clltl:t.-llin tll' .JanPiro e111 
ole .J:meiro rle JH7\l. 

1;aspnr Silveira Martins, l'rusidtnte do TrilJtmal do TlH~
mro N:~cional. COIIIllllllliea arJ Sr. [n-;pprtor d:t Thc•souraria 
"_Fnzcntla da l'rovincia da Bahia qut~ foi presente ao mes111n 
'rllmnal o recurso transmittido eom o seu ollieio 11. ~18 tio ~H 
~) Setembro dr• l.H77, mterpusto por Antonio Lopm; tla 
I1 \'a. ~.C." dn rir:cisão rl<t In~pectoria d •.. tfnlli:teif,r~.a 
ronncta, que o!mgou-os ao png-amen ~s\ P.if~t):'i{1)tl k~~ 
nrno rlP t1u:ls rjuzia,; rlil clwpéos de el4%\de 1 rnetfn~'érl-l?t,~;fjJ 

(' '~ 
,~ Dcs ) 
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trntlO'i no neto tla confmencin, em Hlll~ caixa qnc sullnwttt•rnut 
a tlespacho pela nota n. liíH de 27 <.In .Julho <lt• JHíli, P o 
Trihunal: Consillerando que niiu foram rnt·onhcf'illas circnmstnneia,; 
que reveiJm fraude ou subtracç:to dos menrionados clwpéos 
pnra ser applic:t<la aos recorrentes a disposit:~o do art. 20 do 
He~nlarnento nnnt"XO no Decreto n. Mil O tltl 20 tln Abril 
dr 1870 : Jl.e~olveu tomar conhecimento tlo recurso e dar-lhe provi-
nwnto. afim de restitnir-sr aos rerorrentrs os tlirl'itos fJlll' 

tlf' mais lhrs forn111 t•oilr:ttlo:;. 

l;as]n!l· Silveira JJarti11.~. 

Sol1rl' approY:lf'i'•O tle um:l PfH'ripiHI':l tlc l';tt.itlra(:;in tle tl:t!H':I rnm 

l•YllnliiCt':l.• 

Ministerio dos Ne~m·ios da Fazenda. -H i o t]t• .l3nPi rn Pm 
/1 !I e Janeiro de i Si\): 

(;aspa r Si !v eira Martins, l'n~sidente !lo 'I' ri h una I tio Tht•smtro 
;i!arional, romrnnnicn no Sr. Inspcctor tla Thn,ouraria 1lt' 
Fnzrmtla da Província do Pará que. pura "er approvntla a PS
criptnra de ratifieaçito rle liança com hnwtlu:ra, cuja I'Úpia 
:1nompanhou o sen ollicio n. 120 1ln 22 de NovPmbro ul
timo, feita pelos comnwrd:mtes Conto de Maf-(31hiH'S c\ Assis 
:'1 Fazentla Narional para gar:1nti:1 rlo contrato r·r:lehrntlo com 
Antonio Jos(: Alves tlt• Brito e outros pnra o arrl'nrlanwnto 
tlns fazendas naciOJwes tknominadas ' Anrv " o ' S. Lon
n·nço," sitas ua ilha tln M:H:tjú, torna-se ur.ccss:ll'io: 1.", quP, o 
Brigadeiro José Yit·ira Conto de l\lagallüios ratilitJlW a h~ potheca 
ronstitnida pela mencionada firma social, da qual faz parlt•, 
snlvo ~e tiver dado poderes t•special's para esse acto, o qur: 
ulío consta tlos papeis rrmcttidoscom o citatlo ollirio; 2.", qtlf' 
seja rcmettida opportnnamrnte ao Thcsouro a ccrtirlflo t\1: 
t'Prbo ad verbmn da insrripr,iio da dita hypotheca, j:'t reali
zada, r, da :tYalinçilo que se fizer quanto ú ralif]ro,ar,:iio supra 

indirada. 
r.aspnr Sill•,•irn 111al'tins. 

, ,'J 1 ,J Jcfv· 



X. :1.2.-fiUEHJ\.\.-E~r '! rm Hlíl•:rno rn: lHi\l. 

Hedara t{UO, 11a fall'l do Ddogatlo do Policia e ~cu:; supplenlü~ i'O de,·e 
r.onvocar o ela r.omarra mai:i pt'O\Ítna para lurnar parte uos·lrahalho"' 

:!af; .lnnla~ rerhwras.·: 

~Iinisterio dos Nt\:~ocio~ da t:uerra.-1\io !lt\ .l:uwirn, '' <lt' 
.Janeiro de l8i\l. 

lllm. e Exm. Sr.-Em oflieio n. 20\l tle 2:; de Nt·l
vembro ullimn commnnira Y. Ex. qtw, tentl!l o l'r••sidenlll 
da .lnnta revisora do alistamentO militar U:l (\Oil\:tl't':t t](' 
O!Jitlos partic\iparlo qnc se nito rt\unira no tlia LO, por 
niio h:wr1r alli Delng·ado tlt\ Poliria ou supplcntí\ para tomar 
p:1rtt\ nos trabalhos darpu·lla Junta, o 11~10 ter a comarca 
termo vizinho Jlal'a o 11m de qtw trata o Avbo rir• 2H dl' 
.T:llll'il'O dt• 187ti, ueclarou ao meslliO Pr,:sidentn qne n~o r,·,ra 
regnl:;r o sen pror·ctlinwnto. marcando novo prazo p:1ra a 
refr,ritla reuniito, e decidindo rJUC, na r:llla do ])r.leg-ado tll' 
Polida rlo termo e f'ens suppltmtPs, se l'Onvocassr~ o da co
marra mais JH·oxima, :i se1unlhança do qne sn pratica nas 
sniHI itt1içõcs 1los SnJJJr1le~·arlus uns .lun~n,; parochiaes. 

11P tudo intr·irarlo declaro a V. E\.., i\lll rt's[ltlSl~, IJU11 
lir•a npprovado o ,.:eu ado. 

llcus (inarrll' a V. E'\..-Marqw::: d!J 1/!'rval.-Sr. l'rt"'i· 
dl'n te da l'rovincia 1lo l'ar:·l. 

:'\. J:l.- FAZENDA.- E\l I llE J.l:~l\1110 DI·: IKi\1. 

\land:t rr.;tituil' a irnporlitlll'i:t du:ii tlirritos intle,itlanH'JII(• t•,ohr:Hln-> )n:l 
A\fant\cga tio Pnrna!llhuro. 1lt1 nma p:trtidJ tlt• t':llll't)" rltL'jl:u·hada p;tr:t 

Li..;ho:t pela ,\lfatHlP:-''l do PenPtlo. 

~linisterio dos N,•r;ncio~; da F:tZI'IIIia.- llio rl1• .lan,·iro 
nllt 7 dn .l:uwiru dt\ IKi\l. 

(ia>par Silveira Martins, Presirlcnte 1lo Trilm11al rlo Thr
sonrn Nacwnal, eommnni1~:1 ao .sr. Jnspeetor da Thrson
raria de Fazenrla da l'rovincia de l't•rrwmlmco que foi 
JH'CStmte no 11\P,;IllO Tribunal o re~nrso transmittitlo com o sPll 
oflieio n. J:l\l de 2l de Ag-m:to de 1K77, interposto por Si i v a 
t:uimarães c\ Comp. da decis~Hl da dita The,;ouraria, confir
matoria da da Alfandega da cirlarlt~ do Hecife, tJUP obri~ou-us a 
pa~ar direitos, na impo!'la!lr·in de ;j;}(i#ti~2, por 1.0::2:1 Cflltrns 
salgados ll,·sparlwrlos pnra Lisboa, pela notn n. t:;J:; dl' 2:! dt• 
.Janeiro daqnciln anno, c o Tribunal : 

Considerando qnn os mencionados r'onros ~.uJ.ru.:.: 
mentr> dospaelwdos na Alfa rHieg·a dn eid. --llonJ\•·I_It'il~~ :1!tn~ 

fll'risôe< li<' !Ri\1. 2 ,/ "'. \\I lI ·1 :.LJ.'t D• c1. '-''\'\l~ '.J f' 
'0' 'rt.f 

\, ·~ 



de lorem aquelk Ll••:;tinu, com escal~ por J>em:uuiJuco, pa· 
g-ando alli os direitos Jt:l importnncia de 333,~392, ('orno sn 
eonhecc do Jt)~paclto l'Ill orig-inal, proc•''-S:ldo ua mmana AI· 
fanrlega ; Ct~usitlerando <JUC, ú vistn rlessl' despacho, a Alfandega •lo 
1\ecife procedeu irre:~ulnrment•· P"rmittindo a de.>rarga dos 
1.litos I'OUI'OS p~rn terra. Sf)lll exigir. como !Ire rümpria. o 
deposito t•m trapiche alf:mtlt'g~tlo, '') tülu prderissc o cnn
signatario o dcsp:1chu UtJ lwlde:u;ilo: 

Considerando qut•, rerunheeida pela inspcclori~ •l•~s,.;a :\1-
fnn•lcga a proePdcnt:ia do gl'nt:ro já J,Jp:alnwntc dc,pachado. 
não havi~ L1ndamcnlo para a l'llhr:lllr:a de noyos dirl'il"s dll 
1:xportaçiio; parcceJHlo dt·stl' rno1lo ignor<Jr o qno a rsse res
JWito dispõe n Cin:ular UI) 12 de Outubro dn IH 

1
l: 

Considerando qne 1·stas iiTI'gnlariLlades não foraPt ,;an~dns 
pela Thesouraria : 

H.esol\-cu dar pro\~irncnto no ret'lll'SO afim 1l1' se fazer n rt's· 
lituiç:·to pedida peJo,:; n•con't~ntt·s, do~ rlirPitos ituln\'itlamr•nlt• 
eollrndo:; pl'ln nwre:11lori:t tlr· qu" "e trata. 

~- 1'1 .- \L\1',1.\IIA.-.\vr::o 111-: H m: .11\1:111" 111-: lH7!l. 

SllLrt• :t :u·rilaf:.ii•l dt• prnpn..;l;t~ !•:tr.t •• t'••rncf'iflH-'111•1 til' :uli.:.!O'i :·l Ht'J'arli•·."i·• 
d~~ \Tarinha, qu:u1d•J ,,, ,·oJttp:trPra 11111 pl'ti\Htllt'ntl'. 

~. :i\1.-'J.." Se•~r:.ãn .- :\I inisteriu do' N' ··gorio> d:t :\la· 
rinlt:l.- 1\io d1• .larlf'iro '''" H 1lt· .l:tnt•iro "" !Hí\1 . 

.\ito Slmtlo reg~tlar rontratar fornt•rirrwutus para o sr•ni1:o 
publico com lllll sú individuo, ftoito:-: os annuncio,; e aberta a 
corH~urn~nda JW supposi•.:fto tlll :tprescntarern-sn din'rs:b 
propo-;tas. previno :1 V. S. qttl', tendo-se tladu ultimam.•nte 
o faelo de apJiaf'l'et·r un1 ,,·, propolll'll l.t•, rnm rel:11::io ao for
necimento de artig-os de t'XI''"li••nle p:~ra n Secretaria e nwi' 
dcpendt•ncias 110 ArsRn:1l d<' Marinha da Ct'll'tl', eonynm v•~ri
!lcar se os artigos da proposta reeehida podem ser compratlus, 
ma i~ v n ntajos:llltenle em pre1;o e qna. idade, a nrgot~i:mtn' 
aqui estaheledtlns: aos rfilll'~' fle:1 V. S. autorizadJ a diri
g-ir-s,J. Jll'Úi ndu inform:l(;t)l'' n oll'en~rendo prl'ferPncia :1 quem 
melhor pnder servir. 

l\emettid:b ta•'' informa•:líes :'t S•'erl'tari:J di) Estado, êtQ·twr-
tl:ná V. S. :1s <'OilVPIIientes ontens para a realizaç:i.c da 
•·ompl'a que SPr:í feita na allntli,ta hypothr:<n 1ln ynntnl.:'l'lll 
f'<''nll:tn!P para fh t•ofr•·" p11ltli•·"'· 



li 

l'rocetlendo-se em geral destn modo, todas as vezes qtw se 
nprcscntnr unw s,·, propo~ta, ou mais dt~ um~ rom su,:peitns 
dn conluio con~cguit·-sc-ha, senão dnstrmr, pnlo monos 
atttmu~1r o~ inconvenientes que siJ oppoülll :i mnr:ditladc dos 
forneeillliJIJtos. O rorreetivo ser:'1 manter os l'fTeitos da con
eurrcnt:in, ainda m•·:;mo qtw os negociantes tlcixPm d1· t'OTil
part•crr com :'nas propo:;ta,;, porque a He:1arti1;5? Fiscal poderú 
indireetaniiJnle alrnn1;nl-ns, ctnpregando para tsso as neces
sarias tliligl'!ll'ias, ~~omo tiea rero!lllfll'ntlado no prcstmlc 
ayi;;o_ 

llensGuardea Y.S.-Joiio FeiTI'Íra de1lfnnrrt~-Sr. Conta
dor 1la Marinha. 

S. l:i.-_\W\II:IlLTIJflA, C<nnlEHCIO E OI lHAS PPIILICAS. 
-E~! H nr. .1.\NElllO nr. lHI\l. 

\lantla. qtu• a-..'r,oHtas, t'lH'tilic:do..:. dt• -:.prVit:o", ft'•rias tle np('rario~..; c f,,(h:l:-:. 
de paganH'ulfl 1 ~t~jam conferidas pttr duu-.; ouqHP;:ados, l(Ut~ '-~'t:in n~:-;pnn
..,ai f' i_;; pr,la-.; LÍita...; que ~f' cnt·on!raronl 110"'-'l'" t!ocllment..Js. 

Circu]:1r !L 1.- L' S(~el'iío.- llirectoria das Obra.; Pu
lilie:~c;.- Ministerio dos NegrJdos da Agriculturn, Connnrrcio 

· ,, fllir~Js l'nlilii':J<:.- llio d1• . .f:llll'irn f'lll H tlf' .lntwiro de Hli!J. 

.\~o havendo nesta S1;1;retaria tle E,;latl'' Cont:uloria. I'Jil 
qun ;;pjarn dcvi1larnt·nl1' or.t;anizath~ o processadas~'' conta,; 
qtll' por elln (J.tssnm, o IJilO 1l:'t lliOlÍ\ o a drrnora na sua cxpP
diçi'w, com gra\'1\ !li'I'.ÍUizo dos intrr1•.-sados, reeomnteJHlo 
a Vm. qne fl'llll~lla as <;tmlas, rertitÍI'aÜos de servit;os, f1'•rias 
tk openl!·ios e folhas UI\ pa~:nn"nto, eonferidos por dons 
t~nrprngados tlessa r•strada, o:; quaes serão respunsa\ eis pelas 
faltas que se enl'Olltrarent ucs0'1:s dOI'llrnentos; dl'l·rntlo na 
cmrfer~·neia iilllicar por extenso n imporlnncia tot1d a pagar 
(on j:'t paga, <Juando os doenm,.ntos versarem sobr1' t!Pspezas 
rPalizndas) e a Yt~rba on vPrh"s da Ll'i do on:anrenlo, on o 
•Tetlito especial por ando tnnha de t'oJTer 1 ssn dt•,pez;~. 

llcus t~uarde a Vm.-.Toão Lins Vieir11, Cansrms,io de Si
nimlní.- Sr. Engenl~ciro rm riJrft• 1la E>tr~tln dP ferro. tlc. 
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:\". 16.- GUEI\IL\ .-EJI lO 1\I•: JA:'/1';11\0 fl}<; l~i\l. 

f;npprime o; l•·l~rin< e l:unlwrr; '"" c'OIIIJI""hia; " corpos cln\ _!'x_ciTil•'· 
-;endo :uhJf;L.i.das em sulJ..;titui!<in :t'-' i'OJ'llf\LU; usa!lrl.~ nos rorpos tlt) 

(:a~.ldorl':'. 

'llinislerio 1los Nfl!!O~ios 1lll (iucrra.-Hiu tlt• .T~nl'irn. 111 
110 .Janeiro de tKi\l. 

ll!In. e &,"m. Sr.-i!eclnro a V. E\., para sell con!J,•· 
r~inwnto (l a1im tll\ fnli'l' 1~1)1\,~lar (llll o~·dr•nl illl ]lia lln 
Exereitn, que, con\ indo simplili·,·ar e hannonisar a on],\· 
nnn•.:a dB tOI[lW:i. tanlu t~m t••mpo de paz t·omn d•~ gttl'l'!'a. 
licam snpprimidns o; darin,; e tnmllon~' n~~' eompanluas 
e corpos do mcSHIO E\er<:ito, Sl)JJlln aclopttulas, em sull· 
stilllição, a,; cornetas usa1h1s nu,; enrpos lle ear,aclnre>, para o 
qne mantlnr:·l V. E\. 1listrilluir a ortlena11t:a •!ltf' nltitll:l· 
uwnle sn dt,terminon fo'''' orgnnizatla. 

Deus nuanlr~ a V. E\..- Mnrqne::; do 1/.•ITlll.- Sr. Con· 
"PIIwiro .\jndant•· lil'IIí'l'al do E\ercit'l. 

\. 17.- (;PEI\1\.\,-E.\1 HIIE JA:\EII\0 llE H\7\1. 

n~~rJ:ll';t ]101' ronl.;l 1\P qtH!IIt Ül'\·e !'OI'rl'l' :t dCSpl'za I'Olll ob_jPci h di' ['\• 
]ll'!li••ult' p:tl'.l :t l'a·;:t tb nnlr•n1 tlí~ lllllt'.o!'pO tio EXt'l't'ild. 

Minisl<~rin dos Ne~odus tl:l (iuerra.-Hio tll! .Janf'iro. 11 1k 
.lnnPirn lle l~i\1. 

lllm. e Exm. Sr.-Ten1l'l V. E\.., com a inform:H;ãn 
da Hepartit:ão a seu car~o n. l::l7i ele Ui 1k DPzPmhro 
ultimo, sulllneltido ú l'OII~idera•;ão 1leste l\Iinisterio o !'li

'lunrimento Plll qn•· o All'•·n's Ajur1antti elo ::.o rrgin~t•nto 
de cavallaria ligeira Valr~ri:mo .Josó Lopes ]!Pilt> >B lleclar•· 
por conta dr1 quem tt~dl de roiTiil' a dl'speza l'Orn papel. 
pcnna r tinta para o expelli•'nto da ensa da ordem do 
mesmo regimento, commnnico a V. Ex., para seu eo
nhecimento e Iins eunvenicnles, que semelh:mtc d1~sprza 
deve ser pfTectnatla pelo corHIIWlHio do corpo, visto qw· 
os demais Ollieiaes rlo estado-maior só realizarão a qtll' 
fúr necc>saria para o d,•sempt•.nho elo sen·i~o que lhes eslit 
eonsig-nndo no Hri.!!ttla neut•l approv:ulo pr•lo lhwreto n. li li:l 
tle Hi de Nfl\'CIIIIrro de lKili. 

Dens Cnarde a Y. E~.-!'lfar'fltr'::; rh Jll'l'l'I!!.-St·. C:lll· 

,,PJiwiro .\jwlnntr (;l'll!'l':d tlo E-.r•rr.ito. 

,1·-..:nfl.·i·'d:,.~ 



'i. lX.-F.\ZE'ilL\.- E~l B llE JANEiiiO 111: IS7~l. 

1
,, 
·> 

~;·~~..~ le1u lo:;ar a rcdncrão {b i.mpost:1 de ilHllulria:'i e JlrOii~~iJl•s, pdo 
l";u·lo LLt díminu;o·lo 1lo c1lngnrl •lo armnzrm ou fH'Priio lHJSI.t'rior ao ns-

JH~divo l;ln~:-~mcnlo . 

.\linistrrio dos Nrgorio,; d~ Fn··ntla.- 1\io d1• .lancil·o r·m 
! I rlr .ln111~iro de lfli\l. 

!:nspar Silveira :Martins. l'n•sitlentc do Tri!Jnnal rlo The· 
sottro Nneional, eommnnit·~ ao Sr. Jnspeetor 1la Tltesonrnría 
de Fazenda da L'ro\"ineia de l'enwllliJUco IJLW o mesmo Tri
lmunl n·solvcu ue~ar proYimcnto ao !'I)CUr:-o tnmsmiltitlo 
r:om o seu o!Ticio n. 1~7 de :H de AgoBto dt: IH7i. i!lterpusto 
por .lusl: Antonio de Mnllos da drcis~o lia 1lila Tlwsournria, 
que ronlirntnu a tlr. 1\l'rrlwdoria da c:1[lital> julg:IJHIO pc· 
n·mpto o seu direito dP r1•clanwr contrn o i111posto tk intlus· 
Irias c profissões lan~:.ado no PXercieio de IH7li-1Hí7 sol1rc o 
v;dor loca ti\ o do aruwzem n. I í da r na do Conllncrcio, per· 
lmH:I'Jltc ;, Socicd:Hlc Portt!g·nr•za tlc BrnPiiccnci:l, c occupado 
pelo recorrente : vio;to ni1o ter ~presr,nt:ulo a sua r0elamar.:·,o 
''''Hiro •lo prno rle :10 di~s marc~dn no ~rt. '2.7 do Jli'g-ula
IIIOIIIO aBIW\0 :10 Decreto 11. ;j(i\Hl dn t:i (]f\ .Julho d1• lH'l7. 
t' 11~0 poderia além di,;so o facto tlo ahntilltr•nlo ou rellHCI/i"IO do 
prer.:o 1lo ;~rremlnmcnlo <lo prcdio collllet~do. tlcpoi" de eonltc· 
ei1lo o !anrnmrBio, jnstiflcar n rellncr:ilo do itnposto rlu IJHC 
'"~ trnta. a rpwl em t:d h)·pptlle'c tlf1o {• ndntissivcl: e menos 
:.:c considerar p,;,;e facto 11110 prcvisl11 para i1Hloriz:11· a ex· 
r·r•p1;~o do 11. 1." do eil:11lo :1rtigo. 

!;nspar Si/n•im j}{li'/ÍIIS. 

S. l~l.~ .Íl;STII,:.\.- E~t 11 lll·: .1.\Xl·:lllO IH; !Hi\l. 

li.l''-.llht_• dudd;~s sohr•· o :diOllO tla~·;:ratilira•:lj(!:-; t1e l'Je:-:;itll'ntu e Scnetftr!o 
da H cla•·;ln. 

'L" Secriío.- 1\lini ;terio rlos .\lr0ncios da .ln~tira.-- 1\in ele 
.bndro Ptn H Ll1• bnri\'o d~> JH7\L. · 

lllm. e El\m. Sr.- llcclaro ~ \'. i·:x., em tcsposta :\s 
t·on>nltus ldlas no oflitio 111\ :!:3 tio mez r· t±rr:-·-·---· 

I." !juu o Presilll'ntu da Hl'iar;~o, p· ~q-rr~ll\ f#f!.11t~~ 
parte tle doeut.e, deixa de pen·el_ · ~~\rhYitJr·araWilt9A:q9A ~, 
rnr~o, tlurnnte to(liJ n tPmpu drl iu 'rr'til11::'o ; • /'f~"-"' ·· ..,,1'_ 

"" 
·~ 

Ot:Prn:J.DOS _ -:..·-· 



':!." Utt•\ o~ :lU dins, a que sD rcl'•'l'C u lJt\CI'elu n. íUHU ti!' 
16 tle 1\ovemliro ultinw, devem ser contados depois da pu
blicar:ão do mesmo, porquanto importarü dar·lhe etfeito 
retroaclivo applic;•l·o aos Ctllpregado,; que já tivessen1 e'>.CC· 
dido :Htnelle prno ; :L" (Jue o Senctario 1la H•·la~ão não tem direito á gralili-
c~u;iio do seu emprego, nos tlias elll que faltar por e.; ta r fU!ll'· 
c10nando n"s b:lllcas do:; exames gcracs de (li'C(Hll'atono«. 
visto niio ser o!Jrigaturio este scrviç.o. 

llens Gnard1• a Y. E\.- L·r(rPfd{P //•rtl!·r_qrw~ /'l'n'il'II.-Ao 
Sr. l'n~sidentc da l'rm inr·ia ill' ~li na~ (;l'r:ll'". 

:\. :'!0.-.\t;l\lt:I:LTljiL\, LU.\L\IEHCIU E 0111\.\:-> l'liHLII:.\:-> 
-E:-1 J:l PE .1.\:\E!l:ll ])E IRi~l. 

Hecbra. 'lu c n ettml1iu ,1,• ~í tlinh1'iros ptll' li)nnu ,·. :qqdit.:a\ el ;.t t~Jda" :c.; 

trallsacçúc~ en·e,:tuatla5 C!ll p:dr. e;;;.trangeii'O pela Ccnupanhi;t Thl' (lu-

JH'rial Br:tzili:1n 1\at:ll and .\1J\·;1-Crnz H~1ih\ay, tin1i*f!11. 

N. 1.- 1.• SPrf'iio.- llircctoria !la:.; Obra,; l'uulit·as.
Mini~terio dos Nei\tJcios tla AgTicullnra, ;:ommrrri'' c Ulmt,; 
l'nblica:.:.- Hio UI' .lar11:iro em 1:3 ele .lant•iro de 1H7~l. 

Arcusu o reL:ellirncntu tln s•m ollido. datnllo de U do 
cmTentc, robrintlo nm tclcgramm~t tlc Londn·:.:, úcetT:t da 
liXttt:iío ddlnitivn do eamhio de ':!i tlinh•·iro,.; por mil n··is, 
para rngnl8r todas a.; lransac~:IH~' qno ft~r~:m ..tl'•)l·tttatla-' pela 
Companhia , fhe lrnpr-rial Brazili~H i\at:tl and ;'\uva 1:ruz 
Hail\1·ay. limit••ll,; r, 1'111 rt•<:post:t. tledaro a Vm. que T\:l r:on
fortnidad•\ da rbtusula I í.' tl:t,.; annl'\as :tr) Dt•cn:to n. (i\l\l:i 
lle LO ele Ag·o,;tu de IHíli, o t':lmhiu para todas as nper:tr;uc~ 
rl11s companhia>, cujo r:npital, pnra ''"II'Lrnci'~O til' ·~stratbs 
de ferro, ~~ lt•Y;IItlndo t•rn p:~izt:;; e;;trangeiros. SL\ neh·t 11\atlo 
em vinte c setl" tlinlwiros qcrlinos po1· mil rc·i>; portanto, o 
capit;~] da E>trr.da dt: ft•r-ro do l'\atal a ;'\ora-Cruz th've s••r 
coiwcrtido em .r ao dito camhio ·e ':!7 dinheiros. 

Deus Guanle " Vm.-Joü" l.itrs l'irira r:aosoosíi'o tf,· Si-
uiiidJií .- Sr ll!•rlwtll Sr·rtori'<. 



N. 21.- ,\(;JIICU,TUIL\, cumtEIIClU E OlllL\~ Pl í13LI1 :.\S. 
- \1-I>O 111; lf1 llE .J,\\EIHU IIE l8i\.J. 

Para lPgalisa~:fío das mctliç0ns feitas pelo;; rcspt.wti,·o:-; Juizes CouJmi:-sario~ 
u~t:l.helccc limil<'s pto,·isorins Pntr~~ a.:. Pro\ inl'i:"l5 do Par:m<'• n Santa 

Catllarinn. 

N. l.-~. a S1•rçiio.-Minislerio uns Ncgoeios da Ag-ricullura, 
Comrncrcio c Obras Pnblicn;;.- 1\io de J:,neiro, H il1~ .l~nciro 
de 187\.J. 

111m. c E\lll. Sr.-Foi Jlfl\>'l'llle 11 este Ministnrio u olli1\io 
iln V. Ex:. de t:i do pas~nuo mez c :mno, no qu~l, partici
pando que l'úr~ cumprida a uisposiçiio do Aviso deste Minis
terio de 22 de x,,ycrnbru ultimo, ponder~ ~ conTcnicncia 
de que antes de uar-,;ó PI indpio ás llledit-ões lia 7011:1 litigio,;a 
l'lltrc e,;s~ e a pro\ i11ei~ 'i7.inha do l'arall:·,_ se ilcdarc que a 
linha 1\ivisoria para os ••fl'r•ilos ilaqudli\ nviso !'.. 11~0 rio1 l\la
romb:l, como resolveu 11 Decreto n. 3:1i8 il•· IG dl' .J:lllcirn 
de tSU;), a l(lle fez :dllls5o :uptdle neto ilo t;u\<'l'llll, mas O" 
rins do l'ci'\C o t:oyo-En, <:IIJ'l tPrritorio llll!ICa foi rontes
laLlo. I' l'lll cuja Jl"'~c li'lll eon!'lantPtnl\lltl' csla1lo cs~a pro
vinuia: e 1~rn rr,po,;ta lt\lllio a l1 zer-llw. IJUI' n~o tendo sido 
nunen o pew;:mwnto do t:oH'l'llO, com a C\.[ll'di~·iio ilu!jneill' 
:1viso, resolvnr u qtwst~o Ll1• lirnil•~s pendente entre as duas 
província>, solur:ão que só ao l'mlt\r Lr·gislativo e:dJe dar. mas 
sim um remcdio [li'Ovisorio com o intuito iJ,, legalisar as mclli
<.;õt's f1\itas pelos .lni7.1'S ConHnissnrios. approva o alvill'<' 
por \:. Ex. indicado, e neste Sl'nfdo se I'X:pt\Llcm :1> precisas 
ordens. 

Deus l:uardt• a V. E.'<.-JoilrJ Ui!.~ rieira Cnnsanstio de 
Sinilltbú. -Sr. l're,;i1lente da Província d•· Sanln Cathari 11:1. 

\. '2:!.- .\t;lllf:uLTLH.\. t:tHDIEliCIU E OIIH \S I'UBLli:.\S. 
-Av'"" nc I:i lllc 1.\\EIHO llE IXí~l . 

. \ppt·tJ\a a ~lelihcra~·ilu da Pre~i~loncia da Pro,inria 1la l::thiaqur. /uullilicou 
a lillPrt:u::\11 de -Jíj e~rl'.l\ os JHatrjr.nLulos no municiJ1io 1l1~ .·\ lagoinhaf:. 

N. 1.-:2." Secç;io.-Uirccloria Lia ,\gTicnlturn.-;\<!inistcrio 
tios Nt•g-ocios da A~ricultnra, Commereio e Obras Puhlir:~s.-
1\io de Ji!Twiro, l.'i dt~ .lancito de IRi!l. 

llltu. e Ex:lll. Sr.- V<'l'ilieantlu-sc u·~/í~~~;üL&~;~~-
Ir~lla~ •·m ollirio de ~O <I•· .Ag·ostn iln ~~R'. e 2 d.o eõr-04!.. ·
ro·nl<', 11. I, 'flll' '"' (fi i''l'l':•n" r~~, r:~llos liYrro !"''" '"/_<(f; 

\;, o 
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.Iuiz tiL' Orpli:"tu:; do nntnit:ipin 1le Ala).iuinhns, Plll :HHlicnei:l 
de 'l de Novenilli'U tle IHíí, por runla 1lo [ltllllO de i)\llr!Ut:l

[l:ll,;~o, l'uram ii!I'J.ialmcutc elassilirmlus pda rest~cctiva .Junte~, 
por quanto já havia sillu anteriormente npplle:.tla a quota 
tlistribuida e não se tlzera outra ui>tribllicão, nem se m:Jrcara 
uia para llOVa !'CilllÍi'IO un iiW~lllll .Junln, "segundo O UÍS[lO~t.o 
no art. :1.o do lli'creto n. ti:l'tl dn ':W de Setembro de H!1h, 
a\'crcsccullo n circumstancia de não sr ter rcalizatlo :1 entre;.:a 
tlns rcspeetivns 1:~rta~ no' nllutlidos escravos, npprovo a. dcll
IJera\:~u pela qual essa l'rosii\()ncin lleelaron ~~~ .11117. 1l1~ 
Orpltilos do Jnunicipio de ,\lag-uinhns l{lte •·oH:mlcrassn t.k 
nenhum cll'eitu a nH:nrionada lilit)rl:u:~o. 

Deus Guarde a V. S.-Jotio Li11s Fi,•il'lf. Cansunsúo 1k Si
nilllbti .-Sr. Presidt'lltl' dn Provin!'ia tla Bahia . 

.\. :n.-At:I\ICUJ,l'UilA, COi\DlEHCLO E 0\11\;\S PUIILLC:\S. 
-E~l l~i IJE LP'EIHO DE LHí~l. 

Altúra n art. ~~ cln~ hrif;t..: <~pprorntbs pr\1) J)r.r.ri'IO n. :i~l'c, tle tJ r\e 
llC'I,I'lllhl'O ti{' 1,'-:71. 

N. 2.-l." Sccrão.-llircctoria 1lns Ohras l'nhlicns.-Mi
nisterio dos Nei11eins 1la Agricnlturn, Commercio e OhrM 
l'1ililit:ns.-Hio de .lnnl'iro em tri 1ln .bll"irn lle LHi\1. 

I IIm. "E:dt!. Sr .-L·'oi-nw pr••:.:t•nlt', t·.om o olliciu ue \'. E\. 
11. 1\:lí, 1k 2ti tle llnzemliro pl'OXÍIIIO pa.<:'at\11, a l'i)p!'esenlaçãu. 
por cópia, llo Snpt:rinleHt!Pntc tia l•:strada rh• l'crru du Sa11tu~ 
a .Juudi:dly, :tcutnpauhad:t dt) i:Jfonn::t::lu tlu re,;pediVtl l•:nge
nlll:iru Jlj,;eal, pctlinuo ;tii\onz:"-:;lo, n:lo ,,·, par:t tnutlilit'.:ll' o 
art. :n.; tias \.;~rif:l", :tpp1111 ;1t\;1s por lt•:nl'lo 11. :;:HiJ lle U tk 
llt•zcmiJro de 18í!J, eomo p:11·n fazer r•\tt·no:ivo ús mat:hina,:, 
lmportntb~ p:~r:1 :1 iHilustria, os f:~\'ore:; t:tmectlidos ús I)IIC s1: 
de!'linam :'t l:~vu11ra; •L tendo em Yista a inforn1a~ão d:utuelh~ 
l~ngt'lllll'iro Fio:c:1l en1n a qu:d V. E\. rnllt'ordn, dcdnro-llte, 
par:~ o fncr eonstnr a" dito SnperintnntlcHtt·, q11o o art. :m 
das mencionadas t:u ifns, liea n\IPndo tlo n\Otlo ~pguinll:: 

, A> mns~as i1uliyi;:as. (\llC 1'\l'edrrrlll 1le mil até dons mil 
kilog-rammn;:, r,u cujo volume ft'or dl' um a 1lous metros 
eu!Jicos, ;;crfiO snjei\;1,; a nma t~1xa alliriou:d rle dflz util n'i,; 
por Yoluml': as que c·xt·edel'l~lll 1le dous a tres mil killl
graunnns, ou enjo volnmt~ ft'n• sUJH'.rior de rlnu' a tres metros 
et~.bicos, :-er~o sujeita,; a Ullt:l t:1\a <ldtlicioual de quinw mil 
t'c·ts por ''oltmw; :1,.; 1pte ]Wsarem t11ais de tres mil até eint:o 
lllil ldloJ.ii'<IIIIIIHI:', ou t:n.io \·oltune ft'!l. superior de tl'rs ntt) 
einro tnctros euhieo,;, :-eriío sujt)i\:1,.; a u\u:• \:lXI\ :Hltlieiouul dt! 
\ iiiiC IIIÍI r(•is [101' \111111111'. 
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Quando os ohjnf'Lo-; forem destinados a, estaçõc~ ue. com
paulti<~s t•strnnhas. esta taxa ;1dtlicional sera repnrt1da lgual
nu~utc entre as companltias a IJLW purtt·nçam as estac;õt•s ter-
Hiinans. 

U transportt~ t11~ mass:1s intlirisn,; tlt• pt·so W(Ccdente a cinco 
tuncladas mr:trica,;, ou rle volunll) supr~rior a cinco metros 
ntllieos. ou qtw demantl1:m dt) Clllpre:.;o de material especial, 
nüo r\ obriga to rio; mas :H·(' i tos os preços e coodir;õcs de trans
porte, serão regulados pur mntLw aeet'1rtlo entre a companhia 
,. o rometlent,r•. , 

Fica igualmente ;mtorizatlo o rlilo Suprrintfmucnle, :1 clas
silicar, para o pagamento da taxa da tabella ().",os machinis
mos e ntensilios, irnpnrtauos pnra ns industrias, em geral, 
sen1lo assim igualados :1os qtlll se dr•stinam ú lavoura; 
at:r,•scontando-se p:m1 isso, ú talJella Ü." as palavras- a la
voma e inrlustria-como se acha inscripto na taiJella 1~. 

O tJUe V. Ex. farú igualmente eonstar an Engf'nheiro 
Fiscal da dita companhia. 

Deus Guard1~ a V. Ex.-Jot/0 Lins Vi!'ira Cnnsausúo de 
Siniml!lí .-Sr. l'rnsidente da Provincia rlo S. l'anlo. 

N. :2L- AGIUCULTURA, CO.MMERCIO E OBJ1AS PUBLICAS. 
-E~! I;; DE .lANElllU f) F, 187\l. 

A-; reelamaçõcs dos colonos ~~i serão attPndida-: por este 1\linisterio, 1p1ando 
riercm inforn1a1las pelas respectivas Prc~i1lcncias. 

"'. :1.- :1." Secção.-Oiroctoria da Agricultura.-Ministcrio 
dos Negocias da Agricnlturn, Cnmmnr<:io o Obras l'nhlir:~"'·
Hio de Janeiro n111 1:; de Janeiro de 1~7\l. 

Em resposta ao olllcio ue v. S. de 10 uo presente !llCZ, 
ólll[li'OVo a solnç~o que ucu ao pedido !los colonos nisso· 
nllcmilcs tlrl Sant;1 (juiteria. l'rovincia do Paran:·,, autorizo 
ess:1lnspectoria a contratar 11111 ';Jronlolt: pnra c;ervir naquella 
colonia, n doclaro-lhr~. ~ilim rln que o far.·a const 1r aos interes
sltrlos, que nenhuma qnei \a ou reclamar:~o Sl'l'Ú por este 
1\linistr:r!o atlenrlida, sn n;lo \'ÍPr informada pel~ l'rcsitlenl'i~r 
respectiva. 

llens (;uarur~ a V. S.- Joii'l Lins Vif'i/'11, Cunsnnsrio dt• Si-
11111/luí.- Sr. Jnspcctor (;eral 1l:b "l'r·n~·t:rilõiiiSnt:lin~. 

(
~~)\_\í' r H ( ',~ 1'4 ~~ . 

,,~, 'c~\{\:f"P '(;) 4,~·\ 

Dcl'i:-,GI'~ de 18í~. ·; * f ... ) 
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N. 25.-GUEnl\A.-E~l itiDEU:-.'Ell\ODE l87g. 

Dcelara como se deve proceder a respeito t]as guardas para restas rclí:;io· 
~-as c das que são prc::.ta.tla~ pa.!·a hunras funcbrcs. 

Ministerio dos Ncgocios dn nucrrn .-Hio de Janeiro, Ui de 

Janeiro de 1.879. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex., com a informação da 
Repartição a sou cargo n. \J de :1 do (~orrcnW, su!Jmcttido ú 
consideração deste Mini~tcrio o ollicio que em data de iR 
de Dezembro ultimo c sob n. Mil lhe dirigiu o Com
mandante das Armas da l'rovineia (]C Pernambuco, r ela
tivamentc ao servit:o das guardas de honra da~ igrejas 
nos dias de festividade c das guan\ng funebrcs aos Ollieiaes 
do Exercito, Guarda Nacionnl c pessoas que llOf suas con
decorações e títulos a dl;1s tenham tlireito, declaro a V. Ex., 
para seu conhecimentv c :dim dt) fner constar ao mesmo 
Commandnntc, que para as festas religiosas se deve sempre 
prestar a força que ft'n· requisitada, uma vez que não lwja 
atropello no serviço ; mas. quanto ás honras funebres, sú 
terão Jogar dentro da capital da referida provinein, de aeet!r
do com n doutrina do Aviso de ií deOntuliro de iH5li. 

Deus Gnardo a V. Ex.-Marq11cz do Ilerval.-Sr. Conse
lheiro Ajudante General do Excn~ito. 

N. 26.- GUEHllA.-E~l Hi DE .1AXE1110 llE lt\7\l. 

Declara quo são substituiuas por folhas espcciacs para catl.a Ollicial ou prap 
as relações, que se org.1nizam por occasião das promoções. 

Ministerio dos Ncgocios da Gucrrn .-lUo llr: Janeiro, lG de 

Janeiro de i8i\J. 

lllm. c Exm. Sr.-Approvando n medida por V. Ex. 
proposta em otlicio n. 2li0 de H (lo corrente, (le serem sub
stituídas por folhas e,;pcciaes para cada UJJir,ial ou praça ns 
relações que por essa Hopartiçiío têm de ser organizadas por 
occasião das promoções, expeço ordem nesta datrt ao Archi
vo Militar, para que alli sejam Jithographados 2.000 exem
plares do modelo de notas para Olliciaes, e L fjOO do de praças 
de pret, de acct!rdo com os pedidos que acompanharam o dito 
oflicio: o (111e d(~clam a V. Ex., pnra seu conhecimento c 
Iins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.-1\Jarqw•;:;- do Jlerval.- Sr. Conse• 
!beiro Ajudante General do Exerci to. 

~~ 
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N. 27.-FAZENDA.-El\l 1G DE JANEIRO DE 187U. 

A' vium ou herdeiros de Official morto em combate compcto a metade do 

soldo deste, qualquer que seja o seu tempo de serviço. 

· Ministerio dos Negocias da Fazrmda .- nio de Janeiro 
em 16 de Janeiro de i87U. 

Gaspar Sil.v;cira Martins, Presidente do Tribunal do !he· 
souro Nacional, ildVolvc ao Sr. Inspector da Thcsourana de 
Fazenda da Província do Piauhy o incluso processo que 
acompanhou o Aviso do Ministcrio dos Negocias da Guerra 
de 2 de Novembro <lc 1878, e recommend::mdo-lhe que exija 
da pcticionat·ia, D. Maria do O' Portella Ferrcirn, não só a 
~ma certidão de casanwnto, como lambem a de ohito de seu 
lilho, o Capitão de Voluntarios da Patria, Clodovis Epami· 
nondas Portella Ferreira, c faça com que clla justifique a 
identidade de pessoa c o estado de viuvez honesta. 

E por esta occasião lembra ao dito Sr. Inspector o disposto 
no art. :J.o da Lei de G de Novembro de 1827 e art. ri." 
~ 1. 0 do Decreto n. :!607 de 10 de Fevereiro de 1866, isto 
é, que quando um Official do Exercito fallece em combate 
não se torna ncccssariaa apresentação de sua fé de officio por 
parle da pessoa a quem compete o beneficio da citada Lei, 
pois quo tem direito :í metade do solllo, qualrrucr que seja o 
tempo de servir:o prostallo pelo finado. 

(;ag!Jrt.l' SilvPim Martins. 

N. 28.-FAZENDA.- EM i{i DE JAXEinO DE 187!!. 

Estão isentos do pagamento de emolumentos c sello os J:lassaportcs concedi• 
dos pelo Ministcrio de Estrangeiros aos Agentes Consúlarés, -nacionacs c 
estrangeiros, c aos expressos c encarregados de despachos. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fnzonda .- nio rlc .hneiro em 
Ui de .Janeiro de 18iU. 

Illm. o Exm. Sr.- Communieo a V. Ex., em resposta ft 
consulta que fez em seu Aviso n. f1U2H de 27 do Novembro 
ultimo, que concordo em que sejam isentos do pagamento 
de emolumentos e sello os passaportes concedidos pelo Minis
teria a cargo do V. Ex. aos Agentes Consulares, nacionaes e 
estrangeiros, l.Jom como aos expressos e encarregados de des-
pachos, porquanto, estando estabelecido pelo a - iJ Tof~~rrtt~._ 
lamento da Secretaria de Estado desse .Mi fl.lliil. ~1i ~P,~en. :., ~ 
Fevereiro de !8~2, mantido pelos Begula ~~\le 1~ e e•DA C44! 

( '< ~ 
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vcreiro do Pol:i\l c 2 de Maio tle 1Hli2. Aviso ue t:i 1le :'\ovem
llro tle HW1 c Aviso do 1\linisterio da .lustiça de 1\l de Novem
bro deste ultimo anuo, conceder-se passaporlL\ gratuito aos 
Agentes Consulares tanto n<tl~ionaes eomo I'Btrangeirus e aos 
rncarregados do negocios e não sendo obrigatorios os pas
saportes para os suhditos hrazileiros, não t' justo que os pague 
o Consul brnzileiro que salw tlo seu paiz em serYil:o do E,:
tado, e o ei1ladão l!Ue sem remuncraçfto alguma ó incumbi1lo 
de despachos do Governo, ús yezes muitó importante~ e ur
gentes, impondo-se-lhes assim um onns (]r, que estilo isentos 
!juando viajam como simples particulnres, c rtunndo não podmn 
llclles prescindir para pronrcm o seu carnclcr of!icial, atim 
tle gozar da immunidatle de serem atlPndirlos mais promJtla
mente nus \ogarrs por orl\liô tr:msitam ou para onde se dú:;li-

Por outro Jatlo nf,o 1leve prBsumir-se que fosso intent;ií') do nam. 
ne~ulamento n. l1:1:iG de 211 de Abril tle 186\l, :lí~i, art. 1. ", 
conceder passap0rte gratuito aos Agente~ Diplo111aticos ne
gando-o ao mesmo tempo ~os Agentes Consulnres, em iden· 
ticas circumstancias, dando-se entretanto o mesmo principio 
de reciprocidade rigorosamente devida 11ue determina a isen-
ção em favor dos primeiros. 

Deus Guarde a V. Ex.- nas par SilVI•ira Jllartins.-A' S. Ex. 

o Sr. Barão de Vi \la Bella. 

N. 2\l.-t;l:EJU\A.-E~117 nE .JANElllO DE 1Hí\l. 

llcclara quando oo;;\infcriorcs tlevcm resignar ~cus postos, alim de serem 
atlmittidos il matricula nas Eecol:.ts Militare<. 

F 

Ministerio dos NPgoeios da Guerra .-Hio de Janeiro, 1 i de 

Janeiro de 187\l. 

111m. c Exm. Sr.-Em otHI'io dirigido ao Commando tias 
Armas da Província do Hio (;rnntlc do Sul. n por c:;lt\ trans
rnittido por 1:úpin a V. Ex. em Hi ue Dezembro ullimo o 
Com mandante interino !lo 12." batalh~o de infantari:t, llonde
rando que o art. 21 do Hegulamcnto da Escola ue lnfant3ria 
e Cnvallaria daqncl_la p~oYilll~ia estaheleCf\ que, preenchido o 
nnm~ro de qu~ltro 1~1fcrwres dos corpos de oito ou st~is com
panhws, etc., mclllldos os que se aeharem na Escola Militar 
da Côrte, os inferiores l!lW pretenderem estudar e o!Jtiverrm 
a. nece~saria licençn, rrsignariío o posto, afim dr serem admit
tlllos a matricul~. n qne o Avim dr 2i dP Mnrr,o de !878 
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manua recolher a seus corpos os !.'" Sargentos c Forrieis 
que sfi acham empregados flira das rrsp~ctivas compa
nhias c cessar a pratica d1J serem distr;;;.rfidos do serviço 
dellas, consulta se 1\e prfifere!ll~ia dcvetl' -ser rebaixados estes 
inferiores. 

E tendo V. Ex. su!Jmettitlo semelhante consulta á eon~i-
deraçilo deste Mini:;terio, com a infornwr;ão da Hepartição a 
seu cargo n. H de '~ do corrente, deelat·o a V. Ex., para seu 
conhecimento e Iins eoitYcnicntes, f[UC os inferiores de que se 
trata, rJnando Jil'Ctcndcrem estutlar, ni\o pouem ser rel13i
xados dns postos que occupam por tal motivo, mas devem rr,
signal-os, atim de serem admittidos ú matrir~ula, se não es
tiverrm eomprehendidos no numero qur, tiver de dar o corpo 
a IJUO pertencem. 

llew; 1; uardn a V. Ex. -Marqut•z elo Jlerval. -Sr. Const•
lhPiro Ajudante General do Exercito. 

:'11. 30.- AI;HICULTUHA, cmtMEHCill I~ OBI\AS PUBLICAS. 
-EM IH DE JANIW\ll IIE IH7!t. 

N'::as suhYCnf:ücf'dr:vitlas :'l Companhia. Xacional de ~avega~rw Jcwr- dcHluzir·sr 
n qn:I11Ua precisa para p~J.Flmcnto tlo Fiseal tlo Govrrno incmnhitlo do srr-

' i<;o cnll'l' Montc,idi·o c Cuyahi<. 

~. L-1.• Sec<~ão.-Uiruetoria do Commercio.- Minis
terio <los Negocias' da AgTieultura, Commercin e Obrns l'u
Liiras.-IHo ue Janeiro Olll IH de Jauciro LlC 187\l. 

Heeommendo a V. S. que nas contas da subvenção I)OII
ccdida ú Companhia Nacional de Naveg-ação por Vapor, pelo 
serviço !la linha rmtre Montevidéo e Cuyabú, faça deduzir a 
porcentagem de 1/2 "/o que, na fúrma da claitsula 2i." do 
eontrato approvado pelo Decreto n. '1ti:!ii do 7 de .Tnnho 
de 1870, é destinada á remuneração do Fiscal da mesma linha. 
Esta deducç~o deve abranger todo o período em que o Chefe 
de Divisão C;mdido .José Ferreira tL'm exercido o lagar de 
Fiscal. 

Deus Guarde a V. S.-.JuãoLins Vieil'a Con.mnsi'io dl' 
~inimbtí .-Sr. Director <~era\ dos Correios. 
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N. 3L- JUSTIÇA.- EM 18 DE JANEinO DE 1879. 

Sobro os emolumentos dovi<los a quem aocumula as func~õcs do Advoga<lo 
o Solidlador em uma cau~a. 

2.• Secção.- Ministcrio dos Nc~ocios da .Tnsliça.- Hio <10 
Janeiro, 18 de Janeiro de i8i!l. 

Illm. c Exm. Sr.- Em solução á duvida smcitada pelo 
Juiz Municipal e de Orphãos do termo de I~uassú e constante 
do oflicio dessa Prcsidencia de 28 do mcz proximo findo, dP
claro a V. Ex. que, se um individuo arcumular as profissões 
de Advogado c de Solieitauor em refercncia a uma causa, tem 
direito aos emolumentos do' arts. 71 c seguintes, como as 
do art. 88 do actnal Hcgimento de custas. 

Deus Guarde a V. Ex.- La{aljette Rodrigncs l't'rcim .-Ao 
Sr. Presiucntc da Província do Hio de Janeiro. 

N. 32. -Jl!STJ(:A.- E\1 i8 IJE JANEITIO DE lRi!l. 

Para os casos do Prositlcncia do Jury por JuiZ<la comarca vizinha attcode· 
se súmcnlo á distancia [topographira. das comarcas c nãl) aos meios tlo 

facil lransporto. 

2." Secção.- Ministcrio dos N'cgocios da .Justiça.- lHo <ll' 
Janeiro, 18 de Janeiro de i87U. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao offi
eio de 28 de Setembro do anno findo> que, segundo a letra 
do Decreto n. 3373 de 7 de Janeiro de 1861í c Avisos ns. 1'11 
de 9 de Abril de 1867, 362 de 3 de Setembro de 1868 e 65 de 
30 de Janeiro de 1869, attcnde·se á distancia das comarcas 
sob o ponto de vista topographico o não em relação aos meios 
de facil c rapido transporte. 

Sendo assim, compete ú Prcsidencia do Jury, convocado 
ultimamente no termo de Barbacena: em primeiro Jogar ao 
Juiz de Direito da comarca do Hio das Mortes e seus substi
tutos lútrados, em scgundo:ao da de Qncluz, e em terceiro ao 
da do Para h ybuna. 

Deus Guarde a V. Ex.- La(a!Jette Rodrigues Pereira.-Ao 
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 
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N. 3:1.-GUEllRA.-E~l 21 DE JANEITIO DE 1879. 

Declara como dcv~m nniforrnisar .. sc os\ Pctla~o~os tlas companhias Uo 
aprendizes artilices dos 1 Arsonaes de Guerra, seus AjutlanLcs c Guardas. 

Circular.-Ministcrio 1los Negocios da Uucrra.-Hio de Ja
neiro, 21 de .I:Jnciro de 18;!1. 

lllm. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhecimen
to c Iins conYenientcs, que a dispo,;iç~o linal do art. 197 do 
Hegulamcnto de i!l dt~ Outubro de 1872 níio autoriza o fornc
einllmto de fardamento ao l'ctlagogo da companhia do nprcn
tlizes artiliccs do Arsenal de Guerra dessa Província, seu 
Ajudante c guardas, mas estabelece apenns que aquelles em
pregados devem uniformisar-se pelo figurino marcndo para os 
ditos aprendizes artífices. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jlfarqucz do Ilerval.-Sr. Prcsiucn
tn lia Província de ... 

Aos Presidentes das 11rovineia~ em quo ha :m:enacs, e ao 
Director do Arsennl li c Guerra lin Côrtc. 

N. 3'L-FAZENDA.-EM 2l DE JANEIRO DE 1879. 

Soln·n a robran~a. executiva tla Uccima Uc um turdio, om cuja guia hony~ 
· troca do nome do tlcvctlor. 

Ministcrio dos Ncgocios <la Fnzcnda.- H i o de .TanPiro 
em 21 li c Janeiro de 1879. 

Em officio n. 7l de 2:1 li c Setembro li c 1877 solidtou o 
antecessor de V. S. a cxpeliiçiío lic guin para o pagamento 
lie ;j(),~8Kil de decima do 2." semestre de 1871- tK72, do predio 
n. 2 da rua do Hôso, em nome de llenriquc Alves de Car
valho para quem ft!ra lransfP.rido, afim de ser satisfeitn ami
g-avelmente pelo Conselheiro .José Fcliciano de Castilho, actual 
dono des~c prcdio, contra quem se procede executivamente, 
visto ter-se cxtrahido a guia para essa cobrança pelo .Juizo 
!los Feitos, em nome do nntigo proprietario Dr. J0fío Alves de 
Castro Hôso, c bem assim para que as notas de quite sejam 
dadns, depois do se verificar que não ha divida do predio, 
sem attender para o nome do eollectado, porque sú assim se 
poderá executar o art. I 7 do Hcgulnmen to de 1G de Abril 
tle l8f12. 

Em resposta ao dito officio declaro a V. S. que, sendo no
minal a escripturação da divilia activa, c devendo as buscas 
ser dadas em nome do collectado inscripto no lançamento, 
para se cffect!lar o exame sobre o lançamento do predio far
.~r-hia preciso abrir conta corrente para cada um, o qur 
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angmcnt~ria muito o trabalho c ll'aria s<'rios emlJara('OS para 
o serviço por e>tarem sendo constantemente alterado~ os nu
meros dos predios, port<mto não p<íde ser ar-eilo o <ilvitl'e pro
posto no dito olficio, cumprindo que nessa R<~parti\:ãO se trate 
ue obter IH'rfeição na escripturação dos lançamentos n todo o 
cuidado na extracção das C<'rtidões, afim de n;-lo apparecPrem 
alterados os nomes dos collectados, nem se mencionar um ron
tribuinte por outro. 

Deus Guarue a Y. S.- Gaspar Silveim 2Ucll'tins.-Sr. Admi
nistrador da Hcccbedoria do lU o de Janeiro. 

N. :w.-FAZENDA.-E~1 2:2 DE n:xEino DE lH7\l. 

Prorinwnto dr um rernr:-;o dP IT\ist:1 por se vedlic:ncm 3S hypothr~e~ 

de c~ccsso de poder e violar:io 1ln onlcns snprri1HCS. 

Ministerio <los Negocias da Fazencla.-nio do .Janeir<l em 
22 de Janeiro de 18i\l. 

Gaspar Silveira ~hirtins, Presidente do Tribunal do Tile
souro Nacional, commu niea ao Sr. Inspcdor da Thcsouraria 
dr. Fazenda da Província de PenHtmbuco que foi pro~ente ao 
mesmo Trilnmal o recurso de revista transmittido com o sou 
oficio n. :23:2 de 11~ lie l'\ovcmhro de 1H78, int1·rposto por Mo
nhard Mettler & C. a, da decisão da Inspeetoria da A\fandega da 
ui ta província que m::.mlou classificar como 'casimira singela", 
para pagar a taxa do 2~ o kilogrmnnta, na fórma do art. ti1H 
lia tarifa em vigor, COIII o abatimento de JO "/u pela mescla <lO 
algodão, de accordo com a regra 2.• do art. Hi das respectivas . 
disposições preliminares, a mercadoria que suhmetteram ~~ 
despacho pela nota n. li2:3 1le 2:1 de Setembro daquelle anno, 
como •rassincta de I~ e algodão", sujeita :i t;1xa de !lOO rs. 
marcnda na 2.• parte rlonrt. !H\l da citada tarifa; e o Tri
llllnal : 

Considerando que a mencionada mercadoria tem sido 
mandada clnssi!iear eorno "eassineta de lã e algodão· por 
1livcrsas ordens do Thesonro, de que aquella A\l'anl\ega tem 
perfeito conhecitnento, e cujas datas citou; 

Consiuerando que o recurso de que se trata est(t eornpre
hendido na disposiç~o <lo§ l:· do CJrt. 7\il do RegulamPnto de 
-19 de SetemLro de 18(i0, ]Jor se verificarem as hypothcscs do 
<':\cesso de poder c violação de ordens superiores; 

Resolveu tomar conhecimento do recur:;o e dar-lhe pro
vimento, afim de ser a mercadoria suLmettida a despacho 
pelos recorrentes classificada como "eassineta 1lo lã e algod1io" 
pnra pagar a taxa de 900 rs. por kilogrammn, na fürma do 
ritado art. til\ I. 

Gaspar Silveira ~fartins. 
,r-v-'d'l;f' f'\:f'\:FV' 
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N. :16.- FAZENDA.-EM 2:1 DE JANEIHO llE IRi!l. 

\s Thesonra.riag tlc Fazctula tlc\'Oill tomar runhl'r.inwuto dos I'Ol'llfStH __ tle 
dcdsõcs das Atrandegas, c[nan!lo a importanl'ia dos direitos ~,.exee1lrr :i 

alçatla destas Heparti~õcs. 

)Jini:;terio llos N<'!:(Ot:iu,; da Fal.t'!ltla .-Hio dn J;nu·iro !'Ill 

':l:l de J mwi r o li e I H7\l. 

t;aspnr Silveira Martins, l'resiLlente uo Trihunalllo The
souro Nncional, devolve inclusos ao Sr. Inspcctor da Theson
raria de Fazenda da Província d() Pernamlmco o rei[Uerimento 
P mais papeis trnnsmittiuus cOiu o seu ollieio n. ::!:J:l 110 ~~~ dn 
Novembro de 1H78,relativos ao recurso interposto por Monhard 
:'\Iettler & C.", da decisão lia Alfanuega da cidade do Heeife 
tpw classillcou como , casimira de lã singela», sujeita ú taxa 
<le 2B, na fórma do art. 618 da tarifa em vigor, com o abati
mento de lO o /o pela mescla de algod~o, !I e accôrdo com a 
regra 2." do art. li'i da~ respectivas disposi~·ões prelilllinnres, 
o tecido que snlnnetli:ram a despncho pela nota n. (i2~ d11 
28 de Setembro do tlito anno, como •cassineta lle lã e algodiío•. 
para pag-ar a taxa de· !100 n. marcada no art. lil\l, 2." p<•rte, 
da citada tarifa; afim de que, conforme resolveu aquellc Tri
lmnal, a Thcsouraria tome conhecimento da rcclamaçiío r: 
decida como julgar ncertado, tieando aos reccorrentcg livm 
o direil0 de recorrer dessa deeisão para o mesmo Tribunal, 
visto exceder a importancia dos direitos á alçada da Alfanrkga, 
e niío poder por isso ser ndmittido o recurso de revista. 

Gaspar Silveira ftfal'tins. 

N. 37.- AGHICllLTUHA, COMMEHClO E OBHAS PUBLICAS. 
-EM 2:1 DE L\NEII\0 DE 187!1. 

N. 7.- i." Secção.-Directoria do Commercio.-Ministerio 
dus Nogocios da Agricultnra, Commercio e Obras Pnblieas.
Hio de .Janeiro em ';l:l de Janeiro de 187!1. 

Jllm. oExm. Sr.-Communico a V. Ex. <[ue por ])r,cn~to 
n. 71:1:1 de 18 do corrente mez, foi rescindido o contrato ce
lebrado com a Companhia de Navegaçiio a Vapor Catharinense, 
para o serviço de navegação a vapor entre Desterro e Laguna. 

Deus Guarde a V. Ex. - .Jorio Lins Vieim Crmsansâo dP 
Sinimb1Í.- Sr. Conselheiro Gaspar Silvrira ~Inrtins. 

Decisões de l.8í9. '• 
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N. 38.- .JUSTIÇA.- E~I 23 DE .lANEIUO DE 187!1. 

Sohrc o pagamento •lo custas a auloridatlrs policiacs 1•or um corpo de 
tlclicto. 

2." Secção.- l\linistcrio dos Nc!4ocios da .Tustira.- Rio tle 
Janeiro, 23 de .Janeiro dt~ 1117\l. 

Illm. c Exm. Sr.- Com rcfPrcncia ao Aviso de 20 de De
zembro proxirno lindo trammitlo a V. Ex. as informarões 
prestadas pelo Juiz dr; Direito da i." vara civcl da Cúrte acer· 
c a da conta :qm~sentnda :'1 Directoria da Estrada dn Ferro D. 
Pedro li pelo Escrivão da lJci,Jg-a,;ia de Policia do termo de 
Sapucaia, na importancia de 12íBIOO, proveniente de custas 
em que foi condemnada aquella cslrHda, pelo corpo df' dclicto 
a que se procedeu em urna janella e cofre da estaçiío ll'Anta. 

Declaro a V. Ex. flllll. seg·unllo a doutrina do Aviso n. 567 
de 6 de Dezembro de 18iii, tle accúrdo com o art. 50 n. 2 
do Regimento :mnexo ao Decreto n. fj737 de 2 de Setembro 
tle IS7fl., n1ío tem dirr~ito :'! percepção do eustns o Deleg-ado de 
Policia e o Escrivao do termo tln Sapucain plllo corpo de de
licio, de que se tratn. 

Deus Guarde a Y. Ex.- La{aurtte Rodri.rJnfs Pereim.- A' 
S. Ex. o Sr. Conselheiro João Lins Vieira Cans~nsão de 
Sinimbú. 

N. :m.·-.llTSTIÇA.- E~r 2:J D'' JANEmo DE 1879. 

Sobre o logar tlo cumprimE~nto flo scntcn~a-; (lc pra0as do corpo militar de 
policia da Ctirte. 

:3." Sec(~ão.- Ministorio dos N1•gucins da .Tnstiça.- Bio dr. 
.Tanoiro, 2:! tlo .Janeiro de iS7V. 

Em officio n. 6 de r~ do rorrentl) ronsnlton Vm. s<; o réo 
Julião da Silva Braga qne, na qualidath~ tle praGa do corpo 
militar de policia da CúrtP, foi condornnado n tlPz annos d1~ 
prisão com trabalho pelo Cons.~lho Supremo Militar c t!e Jus
tiça, deve cumprir pena na Casa de Correeção ou em prisão 
militar. 

Declnro a Vm. que, na conl'ormitlatl11 do art. r~g do Hcgu
bmentJ n. 2081 de 16 de .lnneiro tle Hlf.i8, os snltlados ex
pulsos tlo referido corpo devem cumprir nessn casa as ponns 
de mais do um anno de prisão simples ou com trabalho ; 
,,endo sómente transferidos para prisiies militnres, a cujos 
regulamentos fiearão sujeitos, quando forem de máo proce-
tlimento. • 

Deus Guartle a Vm .- La{ayetle Rodrigues Pereira.- Ao 
Sr. Director da Casn d<~ Correcção da Curto . 

.. AAf'I:P~ 
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N. '10.-JUSTIÇA.- E~! 2~ DE JANEIRO DE 18iH. 

Sohro a nacionalitladc tlc um indivi1lno nasdtlo em Portugal, mas rrsitlcnll' 
no llrazil dcsJo a menoridade. 

2." Secção.- Minislcrio do~ Negocias dn .Juslir,n .- lHo !lo 
.Jnnriro, 2'~ tlt~ Janeiro de lRí\l. 

lllm. c Exm. Sr.- Sua 1\lagcstadc o lmJJCrador, Tendo 
ouvido a Sect;ão de Justiça do ·~onselho !le Estado sohrt~ os 
papeis por V. Ex. transmittidos acerca tia nacion:1Hdade dn 
Manoel l\i!Jciro Baltar, Houve por lJcm, dn aecôrdo com a Sua 
Imperial Besolução (]c J de Outuhro ul limo, Mandar declarar 
que ú vista da doutrina constante do parecer exarado em Con
:;ulta da mesma Secção de 20 de Setembro do anuo passado, 
com rcferencia ao art. ü. o § ~.o da Constituição, eleve ser con
siderado cidadilo brazileiro e portanto mantido no exercício 
dos respectivos direitos o mencionado Baltar, que, nnscirlo 
em Portugal, d'alli veiu durante a menoridade para o Brazil, 
onde residia na t~poca da Independencia, a que adheriu, jú 
pela continuação da residencia, jit pelo cxcrcicio de cargos 
publicos, em que manifestou duramente a intenção de ser 
cidadilo brazileiro. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligcncia e efici
tos necessarios. 

Deus Guarde a V. Ex.-La(ayette Rodl'iques Pel'eira.- Ao 
Sr. Presidente da Província de S. Pedró do Rio Grande do 
Sul. 

N. ftl.- AGIUCULTURA, COl\ll\lEHCIO E OBHAS l'lTBL!CAS. 
- EM 2i DE JANEil\0 DE 1879. 

Hrrommcnda que os fnncciona rios pnblicos quo requisitarem :1. oxpe1lir.iío 1lo 
tcleg-rammas llcclarem por eonta de que Hcparticão <·orre a tlCSfli'Z::t. 

N. L-i." Secçiio.-Directoriadas Obras l'ublicns.-1\li
nisterio dos Negocios da Ag-ricultura, Commercio e Obr:1s Pu
blicas.- Bio de .Janeiro em 27 de Janeiro de 18~\l. 

Illm. e Exm. Sr.- Transmitto a V. Ex., nn cópia junta. a 
informação !la Directoria da Estrada de Ferro D. Petlro li, 
,;obre as representações dessa Presidencin, de H c 27 de Dr
zembro do anno proximo passado, dirigidas ao Ministerio da 
Justiça, contra a recusa dos telegrammas de serviço publico 
por parte daquella Estrada de ferro ; cumprindo que V. Ex. 
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recommende ao~ runceionarios, IJlW Jizerem ns requisições 
para a transmiss1ío de tele~rammns, rJlW dl'clarem por conta 
de que Repartição diWf1rá rorrrr a despeza, afim de ser _dc
hitado e servir a rel{nisi~ão de docurnrmlo para tiS resrwettvas 
eontas. 

Deus Guardo a V. Ex.- .Totlo Lins Vieirrt Ca.n.wnsiln dr• 
8inimbiÍ .-Sr. Presitlentc tia Província do Hio de .lanf'iro. 

:'\. TJ-2.-FAZE:\IL\.-E:It "}.i DE .IA:\EII\0 l\E 18í\l. 

Concede o privilrgio ele JLlqnl'l4':' a()S \,lJlOfl'" t.Ja Cn1npanhia 111tim'idadr, 
emprrgados ua linha dt• u:lvt·;~;H·ão enll'f' as cidadPs tlo Hio t;rantlr l' 

Porlo·Alc~rt'. 

)linisterio 1los Nr~ocius da Faznnua .-1\io 1le .lan1:iro em 
27 de .JanPiro 1le 1879. 

Illm. n Exm. Sr.- CdtlliiiUHieo a V. Ex. 1]111~, ú \'ista 1lo 
que informl'ln Pll1 sr•n A viso n. 1 ui\ :J do corrente mez, re
solvi concedPr ú Companhia" Intimidade ,, conforme pediu, 
o privile~io rle paqu()[rs para os vapores ele sna propriellarle, 
ao servir~o da linha d11 naH~a,·:lo entr1• :1s eilladPs do 1\io 
(~rande é Porto-Aiegrr~. · · 

Deus Guarde a V. Ex.·-Gaspw· Silv!'im. Martins .-A' S. Ex. 
o Sr . .João Lins Yil'ira Cansa!ls~o de Sinimbú. 

A porcentagem pela arrrc:1daf'ilo dJ\ heran0:-~s P hrns dt' tlcfnntos o ausentes 
drre ser fleduúda do pmtlur!o lifJnir\o de todo~ o'' ouw; P tliYitla.;; de que 

s~ achrm soln'f•r.arrr•gados. 

l\linísterio dos Ne~nl'ios da Fazcnrla.-Rio rln .J:mPirn l'lll 

27 dr .Janeiro de H!i\l. 

Illm. n Exm. Sr .-Cummunico a V. Ex., r~111 respo:<ta ao 
sen Aviso da H de [)czt~mhro ultimo, IJUI\ nenhuma dispo
sição t•xistn a n~speilo do assnmpto de que trata o inr\luso 
officio Lia Presidencia da Província rlo Hio de .Janeiro ile r; do 
mesmo mcz, scniío a ria O ruem n. \l:l rle :3 de Abril de 18i2. 

Por essa ord!i!rn, que(\ sPrn duvida explicativa do art. 82 do 
Hcgulamcnto n. 2h:l:l rln f;j 1lr• .Junho de U-l:i9, i!Pelarou-sn 
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que a porcentagem a tpu• 'e referr o mesmo artigo deve ser 
deduzida unicamente do pro1lucto liquido das heran1:as de 
IJCns de defuntos e <lll~~~ntes, depob de dcscmbara~,;adas dos 
onus o dividas de que [Jorventura c,;lejmn sobrecarregadas. 

Deus t:uarde a V. Ex.-- Gaspar Silveim J}Jartills.-A' S. Ex. 
o Sr. La fayetle Hmlrigne~ Pcrrirn. 

N. ~ 1!.-FAZE:'\DA.-E~l 2i lJE J.\i'íEII\0 DE 187\l. 

A~ rertitliJe~ pa!-isad:ts Plll L1vor tlP presos pohrt•s, rnm qu:1.11to benla~ tltJ 
p:q.!amento <lo scllo, n:-:.tflo sujeita~ ao dos cmoltuneuto:-;. 

Mini~terio do,; Ncgrll'ios rla Far.cnda .-Hi11 rln .1:1 neim em 
'J.i tle .Janeiro de lHi\1. 

lllm. e Exm. Sr .-l\1~metto a\'. E~., em re,;posta ao seu 
ntlicio de 2'~ rle llezembro ultimo, o incluso requerimento do 
n;o Custodio José de Freitas üuimaràes, no rJLtal vão exara
das as certidões por Pile rrqucridas IJUC, eom quanto isentas 
do pagamento do scllo, 11a fr\rma do He;.;nlamento de !l de 
Abril de iHiO, nrt. Hi, n. H, por· ser o petit:iouario preso 
pobre, como V. Ex. deelnra .no eitndo oHicio, acham-se 
com tudo sujeitas ao dos emolumentos; dignando-se, portan.to, 
V. Ex. provideneiar de modo que seja cobrado esse imposto, 
no;; termos do art. li. o rlo Hogulantcnto tl1: :21 rle Abril 
tlt: IHml. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Gaspa1· Silveira Mil,rtins.-A' S. Ex. 
o Sr. l'rosiden!f: rla Proyincia dn 11 i o dr .Janeiro . 

.'\. H.i.-FAZENilA.-EM :2i lll·: .IA.\EIJ\0 llE 187\J . 

. \::. rerla11Jat:i'ít·~ ft•ítas pcmnlc lts Ücparti~·~~,es publiLas flCY!'lll :;cr datada:; e 
assi.~nadns pelos reclamantes. 

:\linislerio dos ~r:g;orios !la Fazr:nda.-llio dn .laneil'O em 
27 tle .Janeiro de I ~7!1. 

T1:nllo sido prPsentt: ao Trilmnal do Tltc"HifO Xacional o 
rcc1 rso rJLW E. W. Ma\, Superintendente da 1\enl Companhia 
de paquetes de Soulhampton, interpoz da tl\'eisào dessa 
Inspeetoria tle 1\J do Outubro ultimo, pela qual foi imposta 
ao Capitiío do paquete ingiPZ 1'aqus, a mulla rk !!116"000, visto 
não achar- se !flg·alisado pPin 1:onsul rln Lisboa o manifesto 
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ucllc navio, o mesmo TrilnmnL de conformidade com o 

diSJJOsto no Decreto n. h!H)5 tle lt. de Maio c Ayiso d?ste 
Ministcrio de :31 de Dcwmhro de 1872, resolveu mdcfenr o 
recurso, e rc~c:ommcndar a V. S. qun não ~ecite rcclanwc;ões sem 
a competcntl~ dat~1 e as,;ig;natura dos recorrentes. 

Deus Gu~rde a V. S.- Gaspar Silveira Martins.- Sr. 
Im:pector da Alfandcga do nio dc~ .Janeiro. 

N. /lU.- F.\ZE:'\IL\.- E:ll 28 llE .L\:'\Ell\0 DE 187\l. 

Süo cxtcnsiYas a toJas as HcpartirGcs cncarrcg;I.rlao:; 1la arrecadação Uos 
impostos sujeitos a lan~;uncnlo, a'-' tlispo~i(ÜCS tlo Hccretn n. ;;~4.3 !Ir '26 

t\1~ l)czcmlli'O de 1.~7~. 

l\linislerio dos Nrgoeio-.: dn Fnzr•ncb. -Rio de Janeiro í'lll 

28 de .Janeiro de 1K7\l. 

Gaspar Silveira 1\Iar!ins. Prf'::iclen!c~ do Trilmnal do TIJP
souro Narional, 1ll•clara ao Sr. Jnspeclor da Thcsonraria de 
Fazencla da Província <le S. Paulo, em resposta ao seu oJli
cio n. 9:3 de H de Sctemhro de 1878, que, na fc'•rnw do art. 
13 do Decreto n. fi8í:3 de 2U do Dezembro de 187 1

1, são ex
tensivas ús Hecchcdorias, Collcctorias n outras Hcpartições 
eJH~arrPg-allas da nJTPeaclaç~o dos impostos sujeitos a lança-
111 I'Uto. :1s disposic;tit·s do citado rlrcTnto ri' la tiv~t:: :'1 simpliti • 
t~<Iç~o do PXpl'dientt~ dr~ I:H•s Hepartic;\Jcs. 

l\. 117.-AfiHICULTUl\A, COMl\IEGCIO E OBHAS PUBLICAS. 
- E~! 28 DE L\l\'EIHO DE i8i9. 

D~rlara fJ110 :10'-' immigr:-tntOS rslnlJcledÕOS nas CO}onias j~ flfOliÍhido 

\irem ú t'llrLP, fJil:llquPr filiO :-r.i::t.o mnlh·o. 

N: i:-C!rcular .. - :L.' Sect::ío.-:- Dirr~eloria da Agricultura. 
-M1~1steno ~os i'ieg;O('JOS da Agncultura, Comrnereio c Obras 
l'ubhcas.-Hw do .Janl'iro em ::!8 de .Janeiro dl' i~7U. 

Illm. e Ex~. Sr.-Hecon!mtml~o a V. Ex. que aos imrnigran
tes estabelecJt!os na~ r·n!on1a,: •'XI'tentes nessa provineia, pro· 
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hiba virem a rsta Côrte, qualquer <1ue sl'ja o moti\o que ai
leguem, visto resultar de seu tramportn augrncnto ús dcs
!ICzas <tue faz o Esta<lo com o SPni1:o da eolonisação. 

Deus Guarde a V. Ex..-Joiio Lins Vieira Cansrwsi"io r/1' Si
nimlni. -Sr. Presidente da Provint·ia do Espírito Santo. 

Itlentico ús Presi<loncins dn S. Paulo, S;mla Catharina, l'a
ranú e Hio Grande do Sul. 

N. 48.- AGHICULTUHA, COJIMEHCLO E Ol.llt\S PUBLICAS. 
- E~1 2\l m: .IANEIL\0 m: 18i\l. 

Dcdara que IÚ\0 ser:'t }1aga a importaucia Uc tran.:.porlc dos cnlonos 
qnu tlas provindas se Jirigircm ;i c0rlc. 

N. 2.-:1." Sec\:ão.-Directuria da Ar;ri<:nllura.-Ministerio 
dos Ncgocios da AgTieulltua, Commereio n Obra,; l'uldit~as.
Hio de .Janeiro em 2\) de Jam·iro de i8i\). 

P:mt t·onhrcimcnto e g·ovrrnod1~ Ym. 1lt~elaro que pelo l\li
nislnio a 11\t'll ~~~~1'1-~o n:-111 srr:'t pag·a a ÍIIIJIOI'I:mri:' tio transpor
te d1~ eolunos <lllC das pro\ inl'ias, onde se :wh;llll l'slalwlecit.l.us, 
se dirigirem a esta Curte. 

Deus Gu~mle a Vm.-Joiio Lins Vieira Cansanstio de Sinimbú. 
-Sr. Gerente da Companhifl dr~ l'fliJUCll!> lm:zileir!ls da linha 
do Sul. 

Idcntico ú Companhia de Navegação Paulista, ú Comp:mhia 
Nacional de Navegação a Vapor, c ú Companhia Brazileira 
da linha do Norte. 

~- ft\l.- AGHICULTUHA, COl\1Jii1EfiCIO E OBHAS PUBLICAS. 
- E~r 2\l DE .L\i'IEII\0 DE iHi~l. 

ACCil-'<1 Uc abono tlc vencimentos a cmprcgadtt., que dci\am Uc ler cxcrcicío 
nas respectivas Rcparliç!Jes por í'Slarcm em serviço de Subdelegado, In· 
spcctordc qnarlcir:ío, Jniz de l'az, \"ercador, 1fll:l!ifit';tl,'àO tfc \·ofn.nU'Sf' dr 

ali~lamcnto militar. 

~. IJ.. -i. a Secção. - Directoria da Agricultura. -l\lin is
terio dos Negocio,; da Agricultura. Commercio c Obras Pu-
blicas.- lHo de .Janeiro e>:l ::!\) de .Janeiro l • ~ _ 

IIJm_ e Exm. Sr.-Em Avisode 7 de ~;.\Q'h~Qd fi!!!~ 
ximo passado, pediu-me V. Ex. que h~darasse se as dr~L',1J/~""" 

-~ 
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pr1 cir;iJr~c, 1!;, f;11·r·ular d•· :H r]r; .lnnltrJ ele lHt\1, 16d~ ~uYC\Ilb1~ 
r!l~ iHfjfi, Avi"J r],~ i2 dr; llezr~ntbro dt; 1Hi2 ·~ Urculur ,J,: ' 
de !'llarço UC lHii \ igoraYalll llO .\liui-;terio a IIIPU Caf~O? ~, 
vortantu, se aos empref!ad''' qul' deixavam de ter e\erc1c10 
nas respectivas Hepartir:l,es por estarem Plll serviço de Sub
dele~ado, lnspeetor r\e <!ll<ll'lcirito, Juiz de Paz, Vereador, 
tJualiticar:~o dt~ votantes e rlt• alistamento militar, eram a!Jo
nados todos os \ L'noimentos por se pntenrlerem taes cargos 
~ratuitos c o!Jrif!alorios em yirtutle de Lei. En1 resposta, t<l· 
be-me rommuniear a Y. Ex. que, em hora Sf'Jalll ob~en~ad:ts 
neste. l\linisterio as rlisposit;ili'S tl:ts circnlan•s ~~ nYi,o,; aeima 
r~ilados, l'az-sP, no r:mtnnto, preciso qtw 'e dl'linam qnaes o:< 
cargos gratuitos c oiJrigatorios Pm virtnrli' de Ll'i, no intuito 
de esl:thclcer:r-se n·~Ta gr•ral, p:tn•ccndo-mc tJUC, r'll1tJmillto 
o Poder Lrgislntivo 11:-10 a erear, Pncontr~rú o Governo, na 
lll'O!Jl'Ía ll:tlurcza do' 1':11'~0>, nas uisposit'')('>; dn Lei que us 
crearam e no cmli'ronto das l'('Spoetivns 11ttrilmiçlíes com as 
dos empregados das diversas llepartiçlíes, motivos I.Jastontcs 
para clcclarar os que H~o estão na vontade rios ddadiios acei
t~r ou recusar, os que siio incompatíveis <~0111 o r•xercicio >i
multaneo de outra:< l\nwçlíes publicas. 

Deus Guarde a Y. Ex .. -João Lins Vieim. Cansunsão de Si
nimbü.-A' S. Ex. o Sr. ConsPILHJironaspar Silveira l\lartins. 

N. 50,-AGHLCULTUHA,COl\Il\IEHCIO E OBHAS PUBLICAS. 
-A\1:<o 111·: :m m: JAJ\'El!IO nE IHi!l. 

JJedara qnc os lirro:-; t.lestina(lo~ ;i matricula ílos filhos livres de mulhcl' e~· 
.:rava c re:;pectiYos inUiccs ua l'rm·incia do Hio de Janeiro devem ser 
ahortos, numerado~. rnlJric:Hios c L'lH.:erratlos pelo Diredor (;oral da~ 

Heuuas Puldicas. 

N. :J.-2." Seeç~u.-llin~rtoria tla Agrieultura,-Ministerio 
1los NPgoeios da Af!rir,ultura, Comnwrr·io c Ohr:ts l'uhlic:~s.-
1\io tlc .lamdro. ::1) rlr .l:tnl'irn ele IHi!l. 

illtu. c Exm. Sr.-llr·rlnro :t V. Ex., l'lll resposta ao seu 
ollirin tJ,: J:i do corrente lllez, no qu~l pede :~ntoriza6ío para 
tnandar lavrar na Seernlnria dn~sa pnwincia os lnrmos de 
abertura e etu·eJTamcni'J dos livros destinados :i 111atrieula uos 
filhos livres de mulher csrra\~a e re,;pectivos inrlices, de que 
trata o meu Aviso uc !l dl) .Julho do a uno vro\imo passado, 
que, ú vista da disposição contitla no nrt. H. o do Hcgulamento 
i(lle hatxOIJ éOlll o Dr·r~rr,to 11. 1J.tl:lfi de :li dn nezemhro de 



DECISÕES DO GOYERNO. :n 

1871, os indicados livros devem ser nbertos, numerados, ru
llricados e encerrados pelo Director Geral das Rendas Publicas. 
Depois de preenchida essa formalidade, V. Ex. os fará con· 
venientemente distribuir, segundo as recommendaçõcs feitas 
no citado aviso. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lin.~ Vieim Cansansão de Si
nimbú.-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 51.-GUERHA.-EM 30 DE JANEIRO DE 1879. 

Declara rpw o ComnHtnrlo da E;cola do Infantaria o Cavallarin. do Rio 
Grande do Sul deve enviar as notas de approvação uos alumnos, que 
dalli derem com destino ú Escola Militar ua Curte. 

l\Iinisterio dos Negocias da Guerra.-Hio de Janeiro, 30 de 
.Janeiro do 18i\l. 

lllm. c Exrn. Sr.-Exper,a V. Ex. as necessarias ordens a 
fim de que o Commandante da Escola de Infantaria e Cavalla
ria dessa província envie com urgencia a e,.;la Secretaria de 
Estado as notas dr~ approvar;iio dos alumnos con~tanles da re
lação junta, por cópia, e que sCl acham actuahnrmtCl matricu
lados na Escola l\lilitar desta Curte, conforme solicitou o res
pectivo com mando em otncio n. t6 r! e 2;) do corrente ; 
devendo V. Ex. providenciar para que se proceda de igual 
modo a respeito dos alumnos, que para ar1ui vierem com o 
mesmo destino. 

Deus Guarde a V. Ex.-Mal'tfuez dn Ilerval.-Sr. Presiden
te da l'rovincia do Hio Graudr; rio Sul. 

N. 5:.!.- .JUSTIÇA.- E~I 31 DE JA:'>EIHO lJE 1879. 

So!Jre de;tituição ue agentes uc leilão liiJr falta de J<3gamenlo de 
imposto. 

2." Secção.- l\Iinisterio dos Negocios Lia .Justiça.- Rio de 
Janeiro, 31 de .Janeiro de 18i9. 

Com oficio tle 211 Llo eorrentr~ JlllJZ suhmNlcn V. S. ú dr,
cisãu do Gon~rno a seguinte eonsulta, sw~gr•rirla JlPla leitura 
do rt~lntorio :1prescntado pelo Prcsirlentc da .Junta Commcr
r,ial de S. Sah·ador em tO dn l\larço do anno findo : 

Se, ú vista do art. :18 do Decreto n. 5690 de Hi rir, .Julho 
lll1 l8i~-, ú ainda applicavel ::~os corretorrs c agentes de lei-

lJl.:li;;óc.; de 187~l. J 



[ÕCS a [ICna de UCStiluição por falta 1!0 p:-tg<illlC!llO do imposto, 
nos termos lia parl!' linal 1los nrts. !l." c 1:\ dos llcnctm; n,;. 
HOü dt• ti do .lulllo I' HtiH de 10 d1~ C'íuvcm!Jrollc IHlJ!, uu se 
em tal caso l!'m lo.~at· st'JillCI\lü a pt•na de SU:'Jiem~o. . 

Ent rcspo,;ta 1k!'laro qnc o t·itntlu llecr!'lu li. ;iG\lU 1k 18tft 
euntém disposif;~o liscal, a qnal I'BI -.,·cz Lit: rünJg;ll', eouw 
cntcmleu a Jnnta Conuncreial de S. Salvatlor, conlinna o 
preceito d:1s llcereto,; d1• 18GI na varte relativa ú suspensiio 
uos refcrit!os a...;cnlP> <lllxilian:s do comnwreiu pcb !'alta de 
pagauwnt:1 d11 i1npo,;t1> annnal, llei\;l!ltlo sul.Jsistrntn a pena 
lle destitui1·~u no c:tSIIllt• nií1J rt·:ilizar-sc o lllL'Slllll ['ag:Hnenlo 
alé certo c .. llclcnnin:ido telll[lO. 

Dtms (~u:-~nlc a V. S.- Vt(uyelll' Rodrif;urs Perciru .-:\o 
Sr. Pn~:dtli'lill\ da .111111a Collillll'J'I'i:tl rla capital 1lo Imperw. 

Dcstituit::lo do ~u:qdr'nl:• JlOI' lt~t' prcsLHhl jnramcutu f(íra u() prazo. 

2." Seeç:ttl.- Illini!'lerio do:' :'\egnr:ios da .Justira.- Hio llc 
Janeiro, :ll (lt~ .Jnn~"i rn llP 187\l. 

Illm. e E\11\. Sr.- Em rcSJIOsla ~o ufficio n. 20 lle 18 do 
eorrente declaro a Y. Ex. qtll', ú vista do di,posto no ~rt. 
G." ~ 2." do llccrcto n. fJ8:21 de 22 dn ~ovembro de 18íi, 
niío púlle snh,istir a nnn1eaç~o de .Joaf]uim Gerrasio de Santa 
Anna para o log·;1r dl' :1." snpplente llo .Juiz Municipal do ter
mo lla lhnTa u" S. ~l:ilhl'us, yi,.;to ter l'lllJ prestado juramento 
fóra do prazo lt~g:d. 

Deus Guanlc a Y. E\.- La(oyl'/tl' Rodriyues l'l'l'cim.- Ao 
Sr. President·~ da l'rovincia do Espirito S:mto. 

~- ;j'l, - FAZE\DA. - E:ll :H DE J.\-'J:Il\0 DE 1137\.L 

E' inJi~pc11savel liccn~·a da~ Alfandegas aos Clllpregados rL\s compathia:-; 
de uavctraç~o pafâ ire IH a horUo Uos rc~pcdivos ll;lrtlll'lcs, logo üepois da 

\isita. · 

Ministerio dos '\t•p'ill'ios ll;1 F;tzencla.-Iíio u1~ .Janeiro em :11 
de .Janeiro de lKi\1. 

Gasp:1r Silveira ::\lartins, Presiflcnle do Tribunal uo TIJC
som:o :-\acionai, t'olllii!U!liea ao Sr. lnspcctor ua Thcsouraria 
de l•ncmla da l'ruYIIICta ue S. Paulo, que f•Ji iulleferidu u 



rerjuerimento em rjlle Aug-usto LeulJa & C.", na qualidade de 
Agentes da Companhia Fr:mceza de Paquetes a Vapor ·Char
geur~ Ht\unis, • reclamanun ron tra o facto do ni'io permittir 
u Alfandega da cidatlr) de Santos rJUC fossmn ou mandassem 
Ullt dos seus empreg:.ulos a IJonlo tios di tos pnq ueles, logo 
depois da visita, sem apresentarem a competente lir.:en~)a do 
Inspcctor ; visto estar o prucedinwnto daquclla Alfandcga 
de conformidadt) com o art. 3G\l. ~ q,,", do Hcgulamento de Hl 
de Sctêmhro lln umo, () não jiOÜI'l' aproveitar aos Slljljilienn
tes o Aviso n. H7 llo 2\l de lli'zem!Jro llc 18íi, !(lU) invoeam 
em sua petição, Jllll'!JUe, ulém Lle não dispensar a rderidl'l 
lieenr::1, ú anterior ao Decreto n. 'L9:m de 1L de .Mnio de 1872, 
que reuniu em suas disposições os favores rrue dnviam ll'ahi 
em diante g-ozar os vapores das linhas regulares rlc navegu
ç:io transatlantica, c nos quaes ni'1o s1' neha comprohcndida 
a isonrão de que se trata. 

Gaspar Silveira Martins. 

N. tl5.--GUEHHA.-EM 1 DE FEVEnEmo DE 1879. 

Declara como se deve procedo r a respeito da escolha dos subalternos ó in
feriores, !JUC tr'm ele frequentar a Escola t!c Tiro úo CamJIO Grande. 

Ministerio dos Negocios daGuerra.-Hio uo Janeiro, L" de 
Fevereiro de i87\l. 

Tcnão-se observallo que em g(•ral a escolha, feita pelos 
Commandantes dos corpos, de subalternos e inferiores, para 
frequentarem a Escola de Tiro do Campo Grande, não tem 
recahido nos que mais se distinguem por sua aptidão e dis
posições para o cargo lle instructor, haja V. Ex. de novamente 
recommendar aos mesmos Com mandantes. a mais escrupulosa 
observancia do que cst:'t determinado a tal respeito, cessando 
a pratica de 8e manrlar de prcfercncia para a dita Escola os 
que tôm interesse em vir ú Cürte. 

Outrosim recommcnlle V. Ex. ao Commanuantc llaquclle 
estahelecimonto que, logo que reconheça quo qualquer Olli
cinl ou inferior, dos que alli se acham, não possue os predi
cados indispensaveis para o lima que se destinam, lleve trazer 
o f~cto ao conhecimento deste l\linislerio, alim de se resol
ver como fôr mais eonveniente. 

Deus Guarde a V. Ex.-llfal'quez do Ile1·val.- Sr. Conse
lheiro Ajudante General do Exercito. 
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N. 56.- FAZENDA. - E~l 3 DE FEVEJ\Ell\0 DE 18iU. 

Manda reslabcleccr os vigia' <[UO outr'ora estaciouavaw no Forte de Co
nunbá para a fiscalisat::ão de cmharea~:ocs por parte da .Aifanlle~a. 

Ministerio dos Negocios da F<~zunda. - llio dt) Janeiro em 
3 de Fevereiro de i8í9. 

Uaspar Silveira Martins, Pr<·sidenle do Tribunal do Tlte· 
souro Nacion<•l, autoriza o Sr. Jnspt·etur da Thcsüuraria de 
Fazenda da Provinci[l d1~ J\lJto (;russo para m:mdar restabe· 
tecer os vigias tJUI' outr'ora estacionava111 no ForttJ 1le Co· 
rumbá, afim uo llsealis:1r as elllharc<\CÜes qne l'ntravmu, 
procedentes de portos estrangeiros, como solicita o Inspcetor 
da Alfanlll'ga t•m oilicio d1· :lU de Setl\illhro dt~ iKi8, dirigiuo 
á l'resii!Pncia e por e! la tr;~nsmitlido a este• Ministerio com u 
lln n. iü de :l;:! u<\ i'íuvcllll'ro d••,:s1: anno. 

Outrosim, communira-lht•, p;1r;1 o l':.JZ<'l' constar áqudla 
All'anrlcga, que nesltl dat:1 sP n·quisita do Minisll:riu dos Ne
goeios da Gtll)rra o torm~<'imento, pcdiLio no printeiru tios ri· 
tarlos o!ll.eios, de sei,; rnvulv' rs, s1:is ,::dJI't~s, seis einturões c 
IO'J hai;IS para() Sl~l'l il;o dos (~U:li'UiiS da ui ta Alf;mdcga, cuja 
força compõe-se de sl'is prar.:;,s, s••p;undo a t;dwlla nunL•xa :10 
Hegulamculo de 2 ele Ago:-to lk 1876. 

Uaspal' Silveira Jl!artins. 

N. ;)7. - FAZENDA. - E~l ft DE FBI'EllEIRO DE 1879. 

Sobro r-;ralitica~~Ues c aju~la::i Ue ru:-;to a I[UC t\·m direito o:; emprc~~ados com
mi::-~iuttadus, Uc.1lru da:-. Jl!'orincia:'. 

Ministerio dos ~~·gocios da F~zcnda. - Hiu de .Janeiro em 
4 de Fevereiro Li e V~i\J. 

Gaspar Silveira :M~rlins, Prc,identc uo Tribunal do Tlle
sonro Nacimwl, dcl'!:~l'a r1o ;Sr. Insp' dur ua Tllt\S'>ur!l!'ia ele 
Fazenda da Provinci~ do M~ranhi1o, rm n·sposta ao :;eu otlido 
n. 2 d1: ll dP J:meiru prtJ\imo lindo, que us PllliJrrgaclus iu
cumuidos de inspet·cionar n,.: Culler·tori;tS Ut' fl~llc\iiS gerai'S da 
mesma proviue1a, tf~111 dire:to : 1. 0

, :1 ajuda de rnsto de pre· 
]}aros de viagc·m e o lr:mspnrte, tJII•~ ll11·s dPvt:rú ser pago em 
dinheiro para as viag•·n:- por tl'rl'<l, no mé•lio ou no ma\imo, 
segunuo a faciti1lade ou ditlintld 1dc da via!.!;c•m, o!J,;ervado o 
1li~po'llO nas Inslrun·<,cs de Ui rte .lan,•iro ele l8ü0, art. l.", 
c de 2í de Jullt" de U'c;:t, ;nl. 111 ,, ~.", ~ umn gr~t.i!\•'<•Çi'I 1J 
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mcnsnl, na fr'n'nHt do ~ :1. n rlo nrt. I. n da:.: primeiras das c i
ta das Instruer:õcs c da altcr~u:~o /í.." dn3 do I." dn l\larço dn 
1861 ; sendo a desp1·za com a ajudn de euslo de prcpDros de 
viagem r: tran>port1: (lftga por conta da Ycrha propria, c com 
a gratificação, por conta da vcrhn , t;ratiliea~Õf'~ por sPrvir.:os 
lcmpornrios c extFaorrlin:triu'. " 

r.asJHI1' Silreira Jl[artins. 

N. ;;s.- FAZI~NDA. -EM CL nE FiwEnEmo nE LHí9. 

1!:\rva a. ptHI'I'nt:Igem rlo'> n•npro.~:ulo:; rla Cnllr•f':ltHÍ:t tio f:r;io."ngol. Prn
vinria rlP l'llina~ l~('l';1PS. 

l\Iinisterio dos Nrgocios da Fazcnrln. - Hio rlr: .Janeiro rm 
'~ de Feven:iro dr: J :~i\l. 

t;asp~r Silveira Marfins, Prmd 'entn rlo Trihnn:ll rlo The
souro N:1cional, curnmunir~n no :-ir. lnspectrn· da Thesouraria 
rJc Fazenda ria Pr•ll i til' ia de Minas Gerac-; que. ú vista da rn
zão exposta ern S"ll ollil'io n. U rir• 1;; dn .Janeiro proximo 
lindo, lica npprovada n rkliberar.·Ao que tomou nm Sl~,;,ão da 
Junta de deHr rle 2a a :30 ";., a couJmi,;,;~o que compete aos 
em[Jrcgarlos d:1 Collectoria da,.; rendas geraes rlo munici[JiO 
de Grúo-1\log-ol, sendo 20 "/o fiara o Collector c lO "/o para o 
l~srriviio. 

G11spa1· Sil1•eira Mal'tins. 

N. ;;~L -AGRICULTURA, COl\TMEHCIO E OBRAS PTJflLICAS. 
-EM /1. llR FIWEHF.ITIO DE IHi~l. 

Dncbra l{llfl, paríl dctermin0.f·Sfl a compctrnc.in tb Thrsonr:-tri:l fle razrnda 
ou a tlo Engenheiro chcfo tlo serrirn ([lt:IJJI.n a p:Jg.tmPnto da" tlcspezas 
ronccrncntes aos nncleos coloniacs ela Prodncia de S. Paulo, convem dis~ 
tinguir as mcrliçt1es qnc S.\ refcrf:lll .1 lntcs elas reLttiv:-~s ao perimet.ro dos 
mesmos nnclros (l :j. rli-;eriminat::to u(j pn1prinrladt1 df'"\:oluta tia p:uticnlar. 

N. 2.-3." SBcçiío.-llircrtoria da Agrieultnra.-'Minis
terio dos Neg-ocios !la Agricultura, Commerr·io e Ohrns l'n
lllir'ns.-Hio dl!.l:meit'O em 1., de Fovereiro rl0 IHi!l. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo a Thesournria de Fncnda dessa 
província consulttldü sohr'l a interpretaçilo rlo Aviso <leste Mi
nistrrio dn !l de Setembro ultimo, quanto ús de,;ppzas dos 
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nucleos coloniaes dessa capital, que devem ser satisfeitas por 
seu intcrmedio, declaro a V. Ex., para conhecimento daquella 
Repartição, que no serviro de medições convem distinguir as 
que se referem a lotes das relativas ao perímetro dos nucleos 
e á discriminacão da propriedade <lcvoluta da particular. Con
sequentcmenté a despeza que se fizer com a medição dos 
lotes, exceptuando a braçagcm do pessoal technico e os salarios 
do pessoal empregado, <[Ue não fi'Jr os trabalhadores ou auxi
liares contratados para t>sse serviço, deve ser p:1g·a pelo cre
dito de 30:000·)000, aberto ú Tnspcctoria Geral das Terras o Co
lonisação, devendo lambem por conta desta quantia correr as 
despezas de estabelecimento de colonos propriamente ditos. 

E como o rercri<lo Aviso de \J de Setembro flo :mno pas
sado nilo possa de ora em diante ser entendido nos precisos 
termos, em que roi C\.petlido, visto a <lirccrilo imprimida nos 
nucleos ~oloniacs pelo Com111issario do tioverno, ahi inemn
bido de reorganizal-os, nesta data recommendo ao Engenheiro 
I.eopoldo .los{~ da Silva, que envie á Thesouraria de Fazenda 
uma das vias dos documentos concernentes a dcspezas pagas 
por conta do credito de 30:000~000, alim de evitar-se a du
plicata do pagamento c licar a mesma Thesouraria inteirada 
da despcza que deixar de ser feita por seu intcrnwuio nos re
feridos nucleos. 

Deus Guarde a V. Ex.-João L1;ns Vieira Cansansão de Si· 
nimbú.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 60.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 
- EM f~ DE FEVEREIRO DE i879. 

Desde quando devo <or feita a deducçiío do meio por conto nas s11bvenções 
pagas e por pagar 1\ Companhia Nacional do Navegação para pagamento 
do respectivo Fiscal. 

N. 9.-La Secção.-Dircctoria do Commercio. -Minis
terio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas.-Rio de Janeiro em'~ rle Fevereiro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de communicar a 
V. Ex., em resposta ao Aviso de 28 do mez passado, que a 
declaração de meio por cento nas subvenções pagas e por pagar 
á Companhia Nacional de Navegação por Vapor pelo serviço 
entre Montcvidéo a Cuyabá, para pagamento do Chefe de Di-

. visão Candido .José Ferreira, deve ser feita de 20 de Setembro 
ultimo, data em quo assumiu a lnspectoria da navegação o re
ferido Chefe de Divisão. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão dt? 
Sinimbú.- A' S. Ex. o Sr. Gaspar Silveira Martins. 

c.rv:cn:P~ 
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N. 61.- .JUSTIÇA.- E~l ~;DE FEVEUEIJlO DE lNi!l. 

Sobre a porcnnla~cm tlo art. R~ tlo ltcgulamcnto n. g133 de Li 1l Junho 
de is:m. 

2." Secçiío.-Ministerio uos ~cgocios d~ .Justir.:~.- Hio de 
Janeiro em :; ue Fevereiro uc 187!1. 

Tllm. o E-;:m. Sr.- Em resposta ao olllcio rlr· ;; tlc ilPzembro 
do anno findo aenrr:a da porecntngcm de que tr:tta o art. 82 
do Hegnlnmento nnncxo ao Decreto n. 2't3:l dr\ lG llc .Junho 
de 18G9, transmitto a V. Ex. cópia do Aviso do Ministerio uo . .; 
Negocios da Fazel1!b, de 27 de Dezembro ultimo, declarando 
que sobre~ o ns,;nmpto elevo ser observada a Ordem r•xplicativa 
11. !JJ do J tlc Abril de 1872. 

Deus Guardo a V. Ex.- La(ayette Rad1·i.1Jues Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da Província do Hio do Janriro. 

N. 62.-Jil!PE!UO.- EM (j DE FEYEUEIHO DE Uli!J. 

Declara r1ue não rcnnnri:t o scn C;trp-11 o Vereador 1111n intcrinrunentc ~c no 
o oOil'iO <lo Tahclliiio. 

1.• Directoria.- Ministerio dos Negocios do Imporia.- Rio 
de Janeiro em 6 de Fevereiro rlc 187\J. 

111m. e Exm. Sr.-Do harmonia com a opíniiío rlrl V. Ex. 
manifestada em seu offieio de 28 do mez finrlo, rleclnro a 
V. Ex. que não renuncia o seu cargv o Vereador quo intn
rinamentc serve o officio de Tabellino, havendo apenas ín
compatihiliclnde no exercício sinmll:meo llc ambos, a qual 
1lcsapparccc log-o quo cesso o exercício interino do dito 
otncio. 

Nos termos llos Avisos ns. i)ft2 do 1868, 279 de 18G9, c ontros 
:mteriores, a renuncia do carg-o popular sú p<'>rle provir da 
aeeitnção e exercício do referido ollicio por titulo vitalício. 

Deus Guardo a V. Ex.- Carlos Leoncio de CMv 1w.- Sr. 
Presidente da Província do Hio de Janei~~;;-(\o·r ~~[C;~ 

~0~ ( ~ o~ c{;;; 
\ ..,. 
,~ Ou 

':..~,,s D .y., 

'--~~~~.:~~-~~ 
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N. 113.- FAZENDA.-EM (j DE FEYETIRIJ\(1 DE 1fl7\). 

Dú instrueriir," pnra o sr.rvi1:o flos dong Solidt;ttlorc" 1lo .Tuizo 1loc; Ft'i · 
los da Fazentla. 

·.Ministerio dos Negocias da. Fazenda. -Rio r! e .laneiro em 
6 d11 Fevereiro dn 187\l. 

Transmitto a V. S., para que tr·nha a drviua r,xecuç?ío, as 
Instrucções dPstn data, constantes da r~úpia junta, regulando 
o serviço do expedif'nte a cargo dos dons Solicitadores do 
Juizo dos Feitos da Fnenrla, crcados pelo Decreto n. G99~ 
de tO rle Agosto de 1878. 

DeusGuanle a V. S.-Gasprtl' Silveira Martin.ç.-Sr. Con
selheiro Dircctor 1;cr;1l do Contencioso do Thesuuro Nacional. 

.Ministerio dos Nrgocios da Fazrnda .-Rio de .lnnciro em 6 
de Feverriro de 187\1. 

Gaspar Silveira Martins, PrMidentc do Tribuml do Thr
souro Nncional, attenrlendo :'t necrssidade urgente de rrgu
lar o serviço do experliente a cargo dos dons Solicitndores 
do Juizo dos Feitos da Fazrnda, crcados pelo Jlecreto n. (i99fl 
de i O de Agosto de 1R7R, mn virtude da autorização conferida 
no· art. 5. 0 da Lei n. 2~2 de 29 de Novembro de l8H, or
dena que provisoriamenl!: se ol1servem as seguintes 

JNRTflUCÇÕP.S. 

Arl. 1. o Cada um dos dons Solicitadores servir:í respecti
vamente perante o Procurador dos Feitos e do seu Ajudante, 
pertencendo-lhes exclusivamente, sob a inspecç5o e tiscalisa
ção destes, tod0 o experliente e andamrnto indispensaveis 
para a cobrança da divida activa promovida pelos mesmos 
Procuradores da .Fazenda. 

Art. 2." IncumbD-lhes, portanto: 
~ i. o A fiscalisação dos mandados entregur,s aos Officiaes 

de Justiça, exigindo para esse fim destes semanalmente uma 
relação escripta do serviço desl'mpenhado. 

~ 2. o A org·aniza~iio do mnppa geral formado das relações 
parciaes dç s Olllciaes de .Justiça, quP no principio de cada 
mez devera ser presente aos Procuradores da Fazenda con
tendo todo o movimento dos mandados confiados para a co-
brança. 

§ .3.° Comn.mnic.ar aos Procurarlores da Fazenda, para as 
devtdas prov1dennas, as faltas, que, no de~emponlto de srms 
deveres, commetterem os O!liciaes de Justiça. 

~ lJ,." Hubriear as guias expedidas pelo .Juizo dos Feitos 
para a solução dos impostos, tomando apontamentos em um 



livro proprio, afim de levarem ao !'Onhf)Citnl'lltn dos Procn
rador<'S da Fazenda, se, lindo o prazo IPgaL 11~11 huuvet· sido 
rr,alizado o ral-ia111ento. 

~ 5." Assistir, sempre qtw fôr po>sivel, ú entrada para os 
1~ofres publicos da import:mria dos nxPcntivm~ liowaes. 

Art. :1. o E' r,·qm~ssamPnte prohilti1ln :1os Solieilailon•s: 
~ 1.0 Heceber dos devt,dOfi'S da Faz,·nda Nacional a itll

portancia llos mandauos c 11s cnslas do J;:izo, devendo em 
rc!:Jção a e,;tas Vf'lar qne sejnm satio;feilas, logo ap1·,, 11 paQ·a
mento do itnposlo na fúrma das onll•ns vigonli'S, de modo a 
Clll'l'fJ'[II'·SC Jli'Oill pl:tiiiCil ll' O [lflli:I'O'SO. 

~ 2.•· Quall(Ul'f conce:-:s~o 1l1· prazo, a!J'•m llo nwrc:11lo Pllt 
Lei, para pa!.ranll'nto do impo-to por via PXcCIItivll. 

Art. lí." Nn falia ou irnp1·dimento 1l1• um dos Solieitadm·es 
:;;er:í clle snbstitnido pdn nutro; pollPnrln, pon;m. essn ,;ub
stil.nição, se a nlllucnci:t do "cn·i,;ou 1'\i.~ir. re1~allir ern al
gum dos outros Solieittldores do Juizo, ott Plll P'~''oa l'stra
nha, medinnte n<'sle 1·a;;o proposta dos J'l'OI'Uradon~s da Fa
zenda e approv~w~o do Dircclor Gnral do Conteneioso. 

Art. 5 " Os Solicitadores incumbidos dn divida nr·tiva per
cr!Jeri\o unicaJIII'nte as vnnta~r'll' prov<'llil'nleo; !11~ssn cervi1:o, 
como está consign:nlo no art. i li, ~ :1. ", da LI' i lt. 2d de 2\l 
de Novembro 1k iHH. 

Art. ti." Os Procuradores da Fazl'nlla n~u podcrií11 rl'lar
dar, soh qualquer preic\tn, o rxn11rP do Illappn p;eral, de qur, 
trntn o nrt. 2.". ~ 2.", destas Inslrwçõ s. dPVJ·ndo l'I'IH~'Itel-o 
com as oho:rn'acl1es com'eniPntcs :'t llirr:cturi:1 (;~~r:d do Con-
tencioso. ·· 

Art. 7.0 Os me;; mos fnnccinnarios são i.~ualmen te obrigados 
a enviar á dita Dirr~doria uma rdaç~o tl:1s gui;,s de paga
mento amigavcl que honvrrr,m expedido rlllranlr 1:arln nwz. 

nnspar Silveim Jlfartins 

N. 6/í.-FAZENDA.-EM 6 DE FEVETIEIRO DE 1879, 

Sohre r,nlrcga de brn~ do ausrntcs. 

Ministerio dos Nci-iocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em ti 
ele Fover!dro elo 1Hi9. 

Communico a Vm. que, para s<'r attendirln a rrqnisit;ãn fpiln 
em seu ollicio do -JTJ, de Ou lu hro dr, 1HiR, dl' sPr (•nl re~nw a 
D . .Toanna AlYcs de Jews a quantia dr 27lfl!i7'~ rcr·olhida ao 
Thesouro pnlo ColiPetor das Jlendas Ger:ws d1•,;st• rllunieipio. P 

llcr.isões de 1879, r. 
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pertencente ao ausente João GuallJCrto, é preciso que Vm. de
clare se foi fnita a exigcncia constante do art. fi2 do Hcp:nla
mento de 15 de Junho de '1859, c que a herdeira prove ter 
pago o scllo proporcionnl da herança. 

Deus Guarde a Vm.- Gaspal' Silveira llfartins.- Sr. Juiz 
Munieipal e de Orphfíos da Parahyha do Sul. 

N. !i5.-FAZE~DA.-E~! 7 DF. FRYEUF.Jl\0 DE 187!1. 

Provillencia sobre o mo•lo de escriptnrar nos balanços a importancia al'fe· 
radada. como pecnlio 1los aprendizc~ marinheiros c dos aprcrulizcs artífices 

<los Arsonacs. 

Ministerio dos Nep:ocios da Fnzenda.-Rio de .Tnneiro om 7 
de FeverPirn de 187\1. 

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thc
souro N acionai, ordena aos Srs. Inspet:tores das Thesou · 
rarias de Fazenda que nos balaiH;os mensaes, que remette
rem ao mesmo Thesouro, separem a importancb arrecadada 
como peculios dos aprendizes marinheiros da que o fàr como 
peculios de aprendizes artífices dos Arsenaes; dé modo que 
se po~sa em qualquer occasião saber o qun pertence a cada 
uma das respectivas contas. 

Gaspa1· Silveira Jlfal'tins. 

N. 66.-JUSTIÇA.- E:~! 10 DE FEVEUEIUO DE 1879. 

Marca os casos em •1ue compete aos Presidente de prorincias completar as 
Juntas do Saudo da Guarda Nacional, o aos Commandantes Superiores 
proviLionciar <[uanto á nomeação dos conselhos de disciplina. 

:3.• Secção.- Ministerio dos Ncgocios da Justiça.- Rio de 
Janeiro em 10 de Fevereiro de 1R7!1. 

Illm. c Exm. Sr.-De nccôrdo com a opiniãiJ manifestada 
por V. Ex. em o!llcio tle 2!1 de Janeiro ultimo tlec!aro : 

Que compete a essa Presidencia resolver nos termos do 
art. 2. o das Instrucc:ões que baixaram com o Decreto n. 3lt,9(} 
de R de Julho tlc i81i5, a lim tle completar a Junta de Sautle 
da Guarda Nacional tio~ municípios de Itaborahy c Maricú, 
visto acharem-se impedidos diversos Cirurgiões; 



DF:CISÜES DO GOVEUNO. 

Que ao Commandante Superior cabe providenciar na con
formidade dos arts. 103 e 11:1 da Lei n. (i02 de l\l de Setembro 
de :l!mO, quanto á nomeação do conselho de disciplina, a que 
tem de responder o Tenente·Coronel Commandante do batalhão 
de infantaria n. 36 da referida guarda. 

Deus Guarde·a V. Ex.-Lafayette Hodri,ques Perrira.-Ao 
Sr. Presidente da Província do Rio de Jnneiro. 

N. 67 .-FAZENDA.-EM iO DB l'JWBnEIUO DB 18i\l. 

Empre~ados pro>inciacs aposentarias não podem ser nomendos pura em· 
pregos do Ministerio da Fazentla. 

Ministerio dos Negocios da Fnzenda.-Rio de .Janeiro em 
10 de Fevereiro de 187\J. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., em resposta ao 
seu officio n. 9 de 23 de Novembro dP 18i8, que não póde 
ser approvado o seu acto nomeando provisoriamente João 
Manoel de Carvalho notelho para o legar de Official de Des
carga da Alfandega dessa província ; não só por ser Chefe de 
Secção aposentado do 'fhesouro Provincial, como já foi decla
rado pelo Aviso de 20 de Abril daquelle anuo, mas tambem 
por não se ter habilitado em concurso para o dito logar de 
Official de Descarga. 

Deus Guarde a V. Ex.-Affonso Celso de Assis Fi.IJueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Rio Grande do 
Norte. 

N. 68.-FAZENDA.-EM U DE FEVEnEIUO DE 18i\l. 

Concede liconça á Companhia Intimidade, da Pro>incia do S. Pedro, para 
que os seus vapores carreguem o descarreguem no respectivo trapiche da 
cidade ele Porto Alegre • 

. Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 
U de Fevereiro de 187H. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Hio Grande 
do S!-!lgue, á vista das all~gações apresentadas pela Companhia 
clnttmtdade • de navegaçao a vapor entre as cidades de Porto 



Alegro e Hio Grando, no roqucrimenlo ~nnexo ~~o oflieio da 
l'rcsidiHlCia, n. t:I:Hi 1le ':!.7 do .lilllho dn !Híl:l, fo1-lhe conce
dida licença, mcdinnto :1s pr11cau~·ÕI'S liseal'~, para 03 rcs
JWCtivos vapores ntr:1c:m~m ao trapidw da mrsma companhia 
á Praça Condl' d'Eu, na primrira das ditas cidade~, n ahi car
I'"!rarem e desearre~arPlll, como outr'ora o fazia1u ; licando, 
por(•m, o Inspr,ctor da Alfandega autorizado a suspender essa 
licença, quando :-~s ~~onYeniciH'ias do Jis1:o assim o aconse
lharem. 

.\f(nnsu t:l'lsn de Assis Fi'J!Il'Írrdo. 

N. 69.- JUSTIÇA.- EM ll DF. FF.VF.liF.InO D~~ IH7\l. 

f) Desemhar,· arlor de .. .;impcdiJo tem prrfcrcncia para. S{'l'Vir do ~ror,urador 
da Corúa. 

2." See,·~o.- MinistPrio do-; NPgocios da .lnstiça.- Hio de 
Janeiro em 11 tln Fevel't'iro dn IRi\1. 

lllm. e Exm. Sr.-.\' viqa do que rep•escntou o D:osem
harg:,clor da Heln1:ií'l UI':'Sa província Anto11io de Souza 
Martins, lwja V. I~\. ue tlel'hr:1r ao Pre=-itlllate uo referi1lo 
Tribunal quo Jlt'ln 1\e ulnnwnto n. :i!ilH de ~ de :l\laiu de 
18H art. 2:l, (~ ineuntest .vel que a tJp,si~IW(.;iiO provisolia 
parn o CXI'I'I~ieio do 1·ar~o dt• Pro1~111 :1dor da Corúa nas Helações 
deve ree:d1ir de prefefl'!ll~ia Pm Des~:mlr1rgndor uesimpedido, 
e só na falia deste dererú sen·ir 11111 1los .I uizc,; rh: Direito com 
a~sento no Trihunnl. 

Deus Guarde a V. Ex.- T,a(ayPtte Roddgues Perl'im.- Ao 
Sr. Presidente lia Província ue Mato Grosso. 

N. 70.-FAZENDA.-EM 12 BE FEVEREIRO DE !Ri\1. 

Na falta do Consul ou .\gente Consular hrazileiro na ponto da partirla, 
compete ao Chefe da rO'pecliva Estação liscal, on ainda ;í antoridad~ 
local, visar os manifesto-; dos naYios. 

Ministerio dos Ne.g-ocios da Fazenua.-Hio d'' .Janriro em 
12 llí' FeVI1fl'Íf0 Ui\ 1 87\l. 

Illm. eExm. Sr.-Declaro a V. Ex., em respm•ta ao seu 
ntlicio n. 30 de :1.\l du D!'zembro dr. IR78, quo regularmente 
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decidiu apwovanrlo o acto do Commandante da fronteira de 
Tabating-a, qtw n~o annniu ao pc1lido que lizcra o Agente da 
Companhia de Navegat,iio do Amazonas, e pelo ComnwtHiantt: 
de vapor .lnrJUSto, de vbar os manifesto~ dos navios vindos 
do Perú, na ausencia do Consul ou Agente Consular brazi
leiro no Loroto, por ser isso em t:1l caso da eompetencia da 
l\lesa de Hendns daq uelle Jogar, na l'órma do art. ~OI) du 
flegul;~mento de ! 9 de Setembro de 1860. 

Deus Guarde a V. Ex.-Afl'onso Celso de "lssis Fi,queiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Amazonas. 

N. 71.-FAZENDA.-E~l 12 DB FEVEREIRO DE 18ill. 

Hctluz a t1·es o Bumcro Jc Despachantes Lla Alfaudrga Je Urnguayana. 

l\Iinisterio dos Ncg-ocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
lll do Fevereiro de 18i!l. 

Afl'onso C~>lso de Assis Figueiredo, Presidrmt1• do Tribunal 
do Thesouro Naeiotwl, d1~clara ao Sr. lnspeetor dn Thesoura
ria de Fazenda da P1 ovmria de S. PPdro do Hio Gr~mde do 
Sul quu fica reduzido do c.inco a nes o num•·ro de De.;pa
chanLPs da Alf:mdega de Urug-uayann, eonl'onue prupoz u 
respectivo Inspector no olficio tJU•· acompauhou o da mesma 
Tne,;ouraria, n. p i3 de i2 de Setembro de l8ii:L 

1l{jonso Celso de Assis Fi.Jueil'edo. 

N. 72.-FAZENDA.-EM lll DE FEVEilEIRO DE 1879. 

Coneeole á I lima. Camara ~lunicip oi, para logradom·o pnhlico, o terreno 
::u~crPsddo da Praça de D. Pedro 11, anti;; ts oflieina" das ol1ras hydrau· 

I ieas da ..:\ lf<utdega. 

!\linistPrio d• s NPgocios tia Fazell la. -Hi•• tle Janeiro Plll 
12 de Feverci ro d1: i8í~l. 
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dGs oJn·a:; hydrGulicas da Alfandeg~, para a construn;ão de 
um novo mercado, <~ bem assim concedido á mesma lllma. 
Camara para lograuouro publics o referido terreno, con
forme solicitou em ollicio n. tn de <2:1 de Setembro do anuo 
passado. 

.AfFonso Celso de Assis FiuHeiredo. 

~~ 

N. 73.-FAZENDA.-E~l l:.l DE FEVEI\EIRO DE 187\). 

EleYa a seis o numero ue ])espachantcs da Mesa de ltcntlas tlc Pelotas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Hio de .Janeiro em 
i:.l de Fevereiro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Pro v ineia do Hio Grande do Sul que, 
em deferimento ao que requereram alguns ncgociant~s da 
cidade de Pelotas, na petição que acompanhou o o~c10 da 
mesma Thesouraria n. li de 7 de Janeiro ultimo, c á v1sta das 
informações prestadas pela Alfandega da cidade do Rio Grande, 
fica elevado de dons a seis o numero de Despachantes da Mesa 
de Rendas daquella cidade. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 74,.-AGIUCULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 
-EM 1:1 DE FEVEl\ElllO DE l8i\). 

Não convem oppúr ollstaculo i• sahi<la dos cslahclccimcnlos eoloniaes, aos co· 
lonos qne por adiantamentos hajam contrahido divida para com a Fazend:t 
Nacional, lo~o que revertam ao dominio publico os lotes que occuparom 

com as rcspoctivas hcmfeitorias. 

~· :1.-:.l." ~ccção.-Dir.cctoria da Agricultura.-Minis
tc~w dos Negocws da Agru~ultura, Commercio e Obras Pu
bltcas.-Hio de Janeiro em l:.l de Fcyereiro de 187\l. 

Illm. e Exm. Sr.-Não sendo Jlraxe prohibir que dos es· 
ta~elecimentos do Estado se retirem os colonos que pelos 
adwntamcntos feitos hajam contrahido diviia para com a Fa
zenda Nacional, uma vez que, á sua custa, effectuem sua 
transfercncia para outras localidades, declaro a V. Ex. tJUll 
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convem não oppôr o!Jstaeulo ú sua sabida, com tanto que re
\'Crtam ao dominio pu!Jlico os lotes que occuparem c as res
pectivas IJcml't·itorias, onliquem subrogados nos competentes 
o nus os comprao ores ou ccssionario:.; rlc laL'S lotes c hemfci
to rias. 

Deus Guarde a V. Ex.-J01io Lins Victra Cnnsnnsrlo de Si
nimbti .-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

Itlcntieo ús Prcsitlencias de S. Paulo, Paranú. Santa Catlta
rina c Hio Crande do Sul. 

N. 75.-AGIUCULTUHA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS. 
- E~r 111 DE FEVE!\EIHO DE 18i!). 

Mantem a ortlem exarada em Aviso de I9 tle :\'ovembro tlo anno passado 
que roUuziu a {:'JEOOO mcnsac:-; os rcncimcntos Llos Professores das \colo· 
nia!; Uo Estado. 

N. ili.-3." Secção.-Direetoria da Agricultura.-Ministc
rio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c OIJras Publi
cas.-Hio de .lauciro em H de Fevereiro de 18í9. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex. quc, mantendo a or
dem exarada em Aviso de t!) de Novembro do anno proximo 
passado, que reduziu a ifi!SOOO mcnsaes os vencimentos dos 
Professores das colonias do Estado, indefiro quaesqucr r<']H'O
sentações que contra essa ordem apresentem os mesmos Pro
fessores. 

Deus Guarde n V. Ex.- João Lins Vieira Cansansiio ele Si
nimbú.-Sr. Presidente da Província do Paraná. 

N. 7li.-AGIUCULTUHA, COM111EHCIO E OBHAS PUBLICAS. 
--EM H DE FE\"El\ElllO DE lHiü. 

Manda conservar na colonla do Assunguy os lotes tle tonas com a área d 
302,!'iOOm2, podendo sor distribuitlos aos naeionacs !pte requererem, me.: 
cliantc as vigcutL'S contli~·ões de ,·onda. 

N. 15.-3.' Secção.-Directoria tia Agricultura.-1\Iinisterio 
dos Negocios da Agricultura, Commereio c Obras Publicas.
Hio dr~ Janeiro em H de Fevereiro de iH70. 

Illm. e Exm. Sr.-A' vista da consulta feita por V. Ex. 
em oJlicio de ~ do mez proxi1110 lindo, declaro f! uc na eolonia 



do Assung uy consrrvem- se os lotes de terras com a área de 
302.:ioOm1 <JUC lhes fura primitivamente dada, podendo s~r 
distribuidos aos nacionaes que requererem mediante as VI
gentes eondi<_;fír~s rle venda, mas sem nenhum onus para o 
Estado. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jort·) Lins Vieirn Cansansão de Si-
nim'Jii.-Sr. Presidente da l'rovincia do Paraná. 

N. 77.-FAZENDA.- E)! 11 DE FEVEl\EIRO DE 1879. 

O empregado que, sem 111olivo justilicado, não entrar no exercido do seu 
emp1·ego, no prazo t{llC lhe fOr marcado, não tem direito a. vencimento 

algum. 

:Mini:-:lerio do~ Negor~ios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em H de Fevureiro de Pl"i9. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesonro ~~cional, declara ao Sr. Inspeetor da Thesou
raria tle Fazl'nda da Provinda de Mato Grosso, em resposta ao 
sru officio n. r1:i de 27 de Agosto de l8iH, q uc, no caso de ter 
sido pror11gado o prazo marc:1do ao ex-Inspector da mesma 
Thesourari3, Antonio AtL.~·w•to Hnrniro de Carv<dho, para ir 
tomar pos,;e do l••gar de Conrerentc da AH<mdeg-a do P;~rá, ou 
se o t:nv,~rno :tppl·t•rou ou deu por ju,;tilit"atla a ,;ua demora 
cnt o fner, t11111 ellc direito ao ordenado d<l(lllellc Jog-ar; mas, 
no c:mJ contrario, duv•·r:'l rc>titttir o qun indevidamente lhe 
foi abonado p.•la Thr:,;o:traria contra o disposto nas Onkns do 
Thesouro n. ::H:l de z'i de uut:tliro de 18;).1 c n. :Jq,s de ::n de 
Dezembro de 1H:ií; vHon~o ter applic.H;ão ao ca,;o de que se 
trata o Avi,;o de:; te Mi n islerio n. !1'2l de 2 de Outubro de 18ti0, 
em que se fundou n mesma Thcsonraria, por jú estar li(JUCIIC 

empregado desligado della. 

J.j(unso Cclsu de <lssis Fiqneircdo. 

N. i8.~GUELUL\.-E>I 1'1 DE FEYEHEIRO DE 1879. 

hPclara •ptr 0-1 .\ju•lantes flos Dit·cctorC's do:-; Arscna<•s do fiuena não tÕtll 

tlir•Jilo no abono de gra!Jfi•~a~fío para alngnrl Ue c:tsa. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Uio de Janeiro, H lln 
Fevereiro de i8i\J. 

lllrn. c Exm. Sr.-Em re,;posta ao seu omcio n. ti de 8 d1• 
J~Jwiro ultimo, d•_·<:Jpro :• V. I-:\. 'l'IG n~o pódc ler log;n· o 
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abono de g-ratiflcaçilo parn alug-uel de casn llll Ajudante do 
Director do Arsenal de l~uerr:1 dessa provincin, ;i vista do que 
dispõe o Aviso de Hl de Fevereiro de 187G, que prohibc taes 
abonos. 

Deus Guarde n Y. Ex.-.lfm·qufz do llerval.-Sr. Presi
dente dn Província da Bahia. 

N. 7\1.-GUEHnA.-E)l n nE rEvEnEmo DE 1Rin. 

Declara que o Aviso de 2í de A~oslo de t8í8, •1ue determinou a suppressão 
do fornecimento de perneiras aos corpos, companhias c esquadrões de ca
vallaria, estacionados nas províncias, de\"O ser cumprido tanto para os 0111· 
ciacs como para as pra~as de prct. 

:Ministcrio dos Neg-ocios da Gucrra.-l\io de .Janeiro, 
·l!J, de Fevereiro de 187\l. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo V. Ex. suhmettiuo :i conside
ração deste Ministcrio, com a inform;1ção ua 1\I~(Jartirão a seu 
cargo n. G2l de 7 do correntll, cúpia do oJiicio IJUO o Com
mandante da guarniçiio e fronteira de Bagé dirigiu em 2'1 de 
Dezembro proximo passado, sob n. :J\1'1, ao Com mando das 
Armas da Província do lUo Grande do Sul, consultando se os 
Officiacs de cnv;11laria devem usar de botas ou perneiras, 
conforme o plano dos unifo;mes adaptados para os corpos de 
artilharia montada, decl:ífo a V. Ex., para seu conhecimento 
e em solu•;ão ao dito officio, que o Aviso de 27 de Agosto 
de 187H, que determinou a suppressão do fornecimento de 
perneiras aos corpos, companhias c esquadrões de eavnllaria 
estacionados nas províncias, dtwe ser cumprido tanto para os 
Officiaes como para as praças de pret. 

Deus Guarde a V. Ex.- Mnrquez do Tlerval.- Sr. Conse
lheiro Quartel-Mestre General. 

N. 80 .-· FAZENIH .. - E~l li DE FEVEHEinO DE l8i!J. 

{Aos objcctos importados com t!o>tino ;Ís exposiçlícs publicas Jpóde ser con· 
cedttia isenç;io de direitos, meUia.rHe caução ou fiança idonea. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- I\io de Janeiro 
em ii de Fevereiro de 187\1. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. n. ;; 
de 31 de Janeiro ultimo, ao qual acompanhou o incluso rc-
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qucrinwnto ue EL1nan1o Arthnr, Gerente da Associn~iio Mu
tuac:f,o Philantropica c l'rotcclura, peuinclo isrnc:iío de direitos 
de importaç~10 pela Alfandega elo Hio de J:Jileit·o para todos os 
objeetos que> proyenientcs tla Confrderac:lio do ~orte c Hepu
blicas do Prata, vierc)lll com clestino á Expo<ic;lio mix.ta e inter
nacional, que a ditr~ a,sncir~ç:··o t<·nciona realizar nc,;tr~ capital, 
cumpre-me eommuniear a V. Ex. que, ú vista do disposto 
no~ :n do art. '•·" cl:ls di:;pm;ic:õ·s preliminares daTarifacm 
vigor, pc\dc ser atll'tl<licl:l, devc11do o pPtiei,mnrio caucionar o;; 
direitos de consumo, 011 prPscar thmc.:a iclonea, pelos objcctos 
importados com aquelle tlP;;tino. 

Deus Guarcle a Y. E\ .-.lf(unso Celso de .. -ls-~is Fi!JHei-
rerln .- A' S. E\. o ~r . .1o:1o Lins Vieira Cansansiín de Si-

nimbú. 

N. 8L- FAí'.E:\JL\.- ~~~~ 17 DE FEVEI\ETRO llE lKí\l. 

ll; l)cspo"l"tntos u'in podcn1 ""i~nar pPtiçõ-" <lc ,rccuno; interpostos pelo; 
~\uno-: tia~ mercatlori:IS. 

Ministrrio tJm; :L\<~po~ios da Fazenda.-- Hio de .Janeiro 
em lí ele FL'vcreiro !lc~ J;·i,\l. 

Alionw Celso 1ln As,is Figueiredo, Pn·sidentr do Tribunal 
elo Thcsouro N;ceional, eontlnllniea ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazt~nda t1:1 l'ruYinc.ia da Bahia que o mesmo Tri
bunal resolveu nflo tonwr emthcdn1cnto do rel·nrso transmil
tido eom o seu otlicio n. :2 tle :: UI) .l:mt~iro proximo !indo, 
interposto por 'feli<'s 1\ilwiro, Gcn·nte 1la Co:.npanhia Subma
rina do Hio d1> .Janeiro, e 11:1 qualidade de cessionario de L. 
Sarthon, Encarreg:1ilo do Consulado francl'z na eapital, da 
deei-ão da dita The:-:onr:1ria, C11nfirman11o a da Alfanclrga, 
que I!H~ nrgou n n>stitui<:~o dos direitos pagos em FiWPreiro 
de -ltlíH, n:t importanei:l de Ori-)lílf, [ll'lá n·nX]Hll'tat:ão de !li
versos ob_jed<IS s:•lvaclos do v:1por franc:c•z l'amwí nanfra
g:Hlonm Jaur:\ () elllhnrca lo~ para llordPaux no vapor Eq1:atenr; 
visto ni'1o podrr Fel' :dmitti1l11 o m1mrionado recurso, ú vista 
do disposto no nrt. íliK do l\rgul:<IHl'nlo dt~ 1\l de ~etell!bro 
de lf·1!ill e Ordct11 do Thrsouro n. 11:1 de [(i de Fevereiro 
de Wi2, por e'tnr tc''i!~natlo pelo Dcspacllant<' .JNtqnim da 
Silv~(Les'a Paranhos. ' 

.\f/'onso Celso' flp·".k•sis Fi_rJHCil'l'tlo. 
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N. 82.-FAZENDA.-E1! li DE J'E\"EI\EIHO DE 1879. 

::\'o impc•limcnlo do Chcfo dcHeparLiç.1o tl,~ F:tzr~Tula, 1loYc suhstituil·ooscu 
iunuct.liato, aint.l1 'lllC iutcrino. 

l\Iini~terio dos Negocias tla Fazenua.- Hio de Janeiro 
em 17 de Fevereiro de 187!1 . 

. \ffonso Celso tlt~ Assis Fignr,irPdo. l'rt•sidcnte do Tribunal 
do The~onro Nacional, tlednra ;10 Sr. lnspr•et.or da Thcsou
raria de Fazenda da Provint·ia do Hio l~rand~ do Norte, em 
resposta á consulta qu~ ft)Z em :;cu ollicio n. Itl:i de 2:~ de 
Dezembro ultimo, que, salvo ordem superior em eontr:trio, no 
seu impedimento, deve snl,stitnil·o o Conta I ,r interino, não 
só pí>r ser o seu imrnt•di;Ito, eorno tarniJem porque n~o ha 
fundamento rasoavel pnra rtue, imp· ditlD o Contador el!"ectivo, 
st>ja substituído pri(J Eseri 1Jturnrio mais idoneo, e impeuido o 
Inspector, sPja chamado dr, prteferPncin tJ Escripturario mais 
antigo, emliora menos idonno, para de:;empt~nhar aquelle 
Jogar, o mais importante da Hcpartit;ão. 

Affonso Crlso de "Assis Figueired '· 

~. S:l.- Fc\ZENDA.- E~l lí DE FEVEnlê!RO DE i8i!l. 

\pprova a dcli1Jcraç;1o da Thr~onraria !lc 1\lab Gr ·sso <lc mandar 
snspenJer o pagamento do.s vencimentos de alguu.; cmprrg-ados, até qne 
pa!jUCill os tlirt'tlos de su<ts nomeações. 

l\linistcrio dos Neg,ocio~ da Faznntla .- Hio tlc Janeiro em 
1 i de Feven:iro de 18i\l. 

c\.ll"onso Cel'o de Assis Figucireu:J, Pre,;identc do Tribunal 
1!0 Tlrcsou"o Naciona,, comtntlnkn no Sr. lnspectnr 1]a Thc
sour:lria tle F:1ztmda t1:1 Prol"inria de Maio (;rm;so que é 
approv:1rla a provitleneia, que ton1ou, de JJWntl:ir sw;pt·nder 
o pngamcnlo dos vcneimr'ntos do alguns etr~pregndus ao 
serviço de di1·ersos l\linbtcrios, até fJUU tenham pago inte
gralmente os direitos tlP sun,; nom,Jar,õcs ; visto não o terem 
feito no prazo legal, como informa 1:111 seu officio n. li!} tle 
J!J de Dezembro ultilllo. 

Alfonso Celso de .issis Fi!Jitriredo. 
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N. 81.- FAZENJ),\.- E~! 17 DE FEYEREinO DE 1879. 

Hcitera a ordt~m tlada ús The~ourarias ;tccrea tla rrmc~::-a dos rcspectirn~ 
l1al:-~n~os c or~·aturntos. 

Ministerio dos Negocias 1la Fazenda.- Hio de Janeiro em 
17 de Fevereiro üe i8i\l. 

Affonso Celso de .\ssio; FigueirPuo, Presidente do Trilmn~d 
uo Thesouro :'-!acionai, reitera nos Srs. Inspeetores das The
sonraria~ de Fazentl:l a reeommentlar·~o constante 1la 
Circular n. :;2 de IO ele Dezembro de 1878, pel:.~ qual se lhe~ 
determinou que n·nwllcsSl'lll mensalnwnte ao Thesouro oo; 
balanços relatiyos ao mez anterior, em Setembro de eada 
anno os hnlanr:os <lelinitivos, e em Janeiro os orçamentos das 
respectivas despezas ; C'spcranrlo que não demorarão por mais 
tempo o cnmprimen to da citnda circular. 

N. 8~.- FAZE:\DA.- E\1 18 DE FRYE11EITIO DE 187\J. 

_Approra os YC\ll·imentl)-; lh.ulo.:;. para o Admini~tra(lor c EscriYão da !\lesa 
de He1\(Ll..; dt~ Antonina. 

l\Iinisterio dos Nl'~ocim: da FnPHda .- I\ in de Janeiro 
em 18 de Fe\'l'reir·~i de 187\l. 

Affomo Cch:o de A:;~is Figncirt>do, Presidente do Trihu
n;~l do Thcsonro Nacional, en!lllllUHicn ao Sr. Inspcctor d~ 
Thesonraria de Faz1~111la da Província do l'aranú qur.,· :'1 
vista do que informa em seu offieio n. :1 de 8ueJanciro ultimo. 
fica :~pprovada a delihPra~~o que tomun, de lixar em '~ "/o lla 
renun Jnédin arrecadada nog tres ultiJnos t~x~~rcieios pr.la 
Mesa d<~ Hendas de Antonina, a porccnlagPm que, na fórrna 
do art. 12 do Decreto n. 706:1 de :11 de Outubro de 1878. 
devem perceber o ex-Administrador c o cx-E,crivlio da dita 
Mesa de Hendas; sendo, portanto, o vencimento do pri
meiro 2:í\l7,,2:n. e do srguntlo 1 :861,)~22. 

A((rmso Celso de i\s;is Figueiredo. 
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N. 8G.-l\IAHI~IIA.- AVISO D'" 18 IJE FE\'EUEIHO DE 18i!l. 

Altera o art. J.o tlas Instrncçõcs parct o scniço dos pharrícs c pharolotcs do 
Impcrio, mandadas observar por Aviso de iR de l'ercrciro de -18li2. 

N. 325.- 3. a Secção.- 1\linistcrio dos Neg-ocios da Ma
rinha.- Hio de J:meiro em J8d1~ Fevereiro de 18í!l. 

Sua 1\lagcstade o Imperador, Tendo em consideração o que 
V. S. propõe em officio n. 18 de i :i do COITénto, ordena que, 
d'ora em diante, sejam eontratados nessa Capitania, por 
tempo determinado, indiviuuos para :;ervin•m Llc pharolciros 
nos pharóes sob a administra1;ão de V. S., licando nesta 
parte alterado o art. 5. o das lnstruq·ões de 18 de Fevereiro 
dc18G2. 

O que a V. S. communico para os de1·iLI.os efi'eitos. 
Deus Guarde a V. S.- Joilo Ferreim de Jlfo11ra.- Sr. Ca

IIit~o do Porto da Curte c Província do Hio de Janeiro. 

N. Si.-GUEI\HA.-K\1 18 DE FEYEllE!lliJ DE 18i!l. 

Declara que derem ser abonadas em dinheiro as raçüc"' a (IUC tem direito os 
!"Crvcntcs do La!JOratorio Chilllico l'harmaccutieo, anne"XO ao Hospital !\Ji .. 
litar ua Cürtc. 

Ministerio tios Negocio" da (;ucrra .- lHo de .Janeiro, 
18 Ll.e Fevereiro de 18i!l. 

Declaro a V. S., para seu conhecimonto e governo, que 
devem ser abonaLI.as em dinheiro ns rar:ões {I que têm direito 
os scn'entes do LaiJoratorio Chimico Plwrmaccutico, :mucxo a 
esse Hospital, em vista do que pouderon o Encarre~;"ado 
daquelle Laboratorio no ollicio que lhe dirigiu sob n. 2 de J6 
de .Janeiro proximo 11ndo c que acompanhou o de V. S. n. 9 
de 18 do dito mcz. 

Deus Guarde :1 V. S.-Marquez do Iferval.- Sr. Director 
interino do Hospital Militar da Côrte. 
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N. 88.- GUEHH.\.- E)l J\) llE FEVEl\EII\0 DE 187\l. 

Declara 11uc fica cJuancip:ulo tlo rr.(;imrn mil i ta r o aucl co colonial tlc Taquary, 

na l'ro,incia tle !\J,llO ~~rosso. 

MinisiCf'ÍO uos Srg-ocios ua (;uerra.-1\io de Janeiro' 
19 de Fevereiro de 187\l. 

Der·laro a V. E\:., pnrn sé~n conhecimento c devidos effcitos, 
que, á vista do dt•:;enl·olvinwnto que te111 tido o nuclco colo
nial de Tnquary, quP so :1eha elevado ú categoria ue fre
guezia com a denom111nção de S. Josú de Herrulnna, fica o· 
dito nucleo t•maliCip·,do do regimen militar, cnlllprindo que 
sejn arrecauado no re..;pcctil·o deposito o material pertencente 
ao Estado n rlispPns:~dn do Jogar tk llirertor o Tr•nente hono
rario do EXPrcito, .Ju;~o Antonio Trindade, a quPm V. Ex. 
m:mdar:í abunar o> ycnci1nenws que dPixon rle re:·eber, se
gundo consta do s.eu ofliciu n. 1\U de 2 de Dezembro do ::~nno 
proximo passado, até a tinta em que SIJ torn<ll' ell'et·tiva a exo
neração daquelle car!-(o, devendo tal dcspeza ser cscripturada 
no § t:l • Presirlius e Colonias Militares " do corrente exer-

cício. 
Deus t:uanle a V. Ex.- Marque.: do llcrral.-Sr. Presi-

ueute da Provinda de Mato Gro~;o. 

~- 89.- FAZENDA.- E~l i\) JJE FEIEREII\0 lJE 1H7\I. 

Além da multa 1lc i -t/:2 njl} nos rasos C'lll que se dl'clara ign,nar alguma 
das circnrnstaneias da mrrrruloria. tle,·e-sc impôr a mult~ de direitos em 
dt;:~bro:\ :-;c na conferPncia de sahitla vcrilicar-sc altera~ITÓ on difTercn~~t 
em outra circumstani'ia. 

Ministcrio dos Ncgorios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
i9 de FeYereiro de 1H79. 

Communico a V. s., pnra o~ uevirlos l'ffeilos, que,' tendo 
sirlo presente ao Tribunal do Tlwsonro Nacional o rerurso 
ínt•·rposto por F;tbre Héz:ml d:IS uecisões dessa lnspr·ctorü• 
de 28 de Fevereiro c 5 r\e Dezemhro ultimo que im:.oz-lhc~ 
a multa do 3 °/o por lt·n·m snbtllt'lti,'o a dPstwchn em Fevereiro 
do :nwo pa,:s~do uma caha e ·1m lilú de algodão e rendas de 
seda e nlgodàn, vinda de Liverpool no yapor inglPZ La!andc 
com a dcclara•·iio rle ignor<lffllll o pc,;o, c bem a;sim ao pa
gamPnto de d:r, itos em tJ,.two pelo accrescimo de ti.I100 
grammas de tilú d ·seda jJonto uc cluny, que pgtava mis
turado rom o ele algodlío. o mesmo Trilmnal rrsolveu não 
tomnr conhecimPnto tlo dito recurso por estar perempto, e 
mandar declarar a V. S., em resposta ao ~cu otncio n. ~12:> 
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de 7 ue l>i'ZClllloJ'Il do ~llllO pa:-:sado, ljlll: 113 decisue~ 11. Hi:i 
t!c 6 lle "Maio de ií\71 e n. :i16 lle '1.7 de ~ovelllhro lle t86G, 
IW l. a parte, s:10 nnieamentn a;,pJi,·avl"is ;10' casos de eng-ano 
do Conferente do despacho, mas não pu1lem ser extensivas a 
despachos em llllC não hottHr tal engano, nem qur.declarando 
a parte ignorar tão s(!lncnte uma das circumstancias da ffil~r
cadoria, como a qualidade, 11uan~idadc ou peso, venha a verifi
car-se na confrrencia da sabida altt~ração on ilifl"erença em outra 
daqnellas eircum,taneias, como !lt•elaron a 2.• pnrlr da citada 
dnL"i,;ão n. Gl!i, c determinou a dt• n. :;17 de '1.7 do mesmo 
mez e anno. 

Deus Gu~rdr a V. S.-Affonso Ct!lso de .4ssis l?iyueiredo.
Sr. Inspector da Alfandega tio Hio de Janeiro. 

N. 90.- FAZE.\"DA.- E~l f\l DE FEVEIIEinO DE i8i\l. "1 

ProYi\leucia para a ~imp1irlcarãn rlo cxpn11icnfP fJll(' i; a;,signado pelo 
~Tinistw !la Fazvlltla. 

Minislerio rlos N"egocios da Fazendn .-Rio de Janeiro em 
l!l de FeverPirQ de itli!l. 

Convindo simplificar o Pxpedientt~ que t'~ assig·narlo pelo 
Ministro dn Fazcnrla, rPsol.i quo d'ora ont dianto os 
pappjq que forem do.;pnrhwlo-; por elle ou pelo Tribunal do 
Thosouro Nacional, voltem ú llirectoria qne os tinr prnces
sado, a!1m de fr,zPr ús Hepnrti•·õe.; sniJor,Jinnilns a Pstc Minis
terio as nccrs,arias contrnnnicnçi!es, lkando n•spn;Hlo para 
a assign1turn do Minbtro "\rncntn os de ohj1•etns di' m:rior 
importanr·in com••: a cnrrespOtulcneia t:om ns Ministorios, 
Camarao; Legislativas, Crmsdlto dr) ~~-;tado, l'residenei:rs de 
província e autoridades :rlh1das :10 mesmo l\linistr)rio, hem 
como os des Jn("hn-; par:r o extPrior· c :r wqJCrlir;iio tll' tlecre
tos, títulos e outros netos -;crnelhantes. O qnr) eonunnnico :r 
\'. S. para sua intelligencia e dt~vidos efJ"t)itos. 

Deus Guarlie a V. S.- A Tvnso Celso d" 1issi.~ Fil]ueiredo.
Sr. Conselhr~iro Official-Maior dii Sr•cretaria dP 'Estado dos 
Negocios (}[I Fazenda. 



N. 91.-AGHICULT!:RA, cmDIEHCIO E OBRAS PCllLICAS. 
- E~l 1\J DE FE\'El\ElRO DE 18i\J. 

Declara que o fornecimento de dormentes é eonsiderado como trabalho a 

que seja applicada a clau&ula 3.a do contrato de 19 de Junho de -1876. 

N. :1.2.-l." Secção.-Directoria uas Obras Publicas.-Mi· 
nisterio dos Negocios ua Agricultura, Commcrrio e Obras Pu· 
blicas.-Hio de .Janeiro em i\J uc Fevereiro ue :1.8i9. 

Consulta Vm., em oflicio n. 20~18, de G do corrente mez, 
se o fornecimento ue dormentes, á vista do§ 8. o da clausula 
1." do contrato de :1.\l Lic Junho de lSíG celebrado entre o 
Governo Imperial c Francisco .Justininno de Castro Hehello, 
pt'Jde ser consiclerauo como um trabalho a que seja applicavel 
o disposto na clausnlu 3." elo mesmo contrato. 

Em resposta declaro a Ym., que sim; porque todos os en· 
cargos, cuja execução compete ao empreiteiro, não podem 
deixar de estar subordinados :i clausula 3." que é absoluta. 

Deus Guarde a Vm.- João Lins Vieira Cansansão de Si· 
nimbú.- Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento cl3 Es
trad3 de ferro de Pern3mlmco. 

N. 92.-AGHJCULTllHA, co:mlEHClO E OHHAS PUBLICAS. 
- AVIo;O DE 20 DE FEYEHEinO DE i8í!l. 

Declara quo as terras concedidas à Camara Municipal da cidade do Hio 
Grande, por Aviso do 22 de ~laia t!e i8i8, devem ser suhuhididas em lote• 
urbanos, pagantlo o fOro 1lc ~O réis por tf,S~ metros ~pculrados. 

N. 2.-2. a Secção .-Directori3 da Agricultura .-:Ministe· 
rio dos Negocios d3 Agricultura, Cornmercio c Obras Publicas. 
-Hio de .Janeiro, 20 ue FCVI'l'l'Íl'O de iHi\J. 

lllm. c Exm. Sr.- Em oflicio ue ::i de Novembro proxirno 
p:1sS3do n. 22H, pnrtieipou V. Ex. haver concedido á Cnmara 
Municipal d3 cidade do IUo Gr3nue, para seu pntrimonio, as 
terras que lhe ficam rxtra-mui'!Js e foram indieauns no Aviso 
de ~2 de Maio de 1Rí8 n. i, c submetteu, ontrosim, á conside
ra~1ío dest1~ 1\linisterio 3 consulta feit3 pela mesma C3mara, 
relativamente 31! fúru a IJUC devem estnr sujeitos os respecti-
vos lotes. 

HespondenLio 3 semelhante consulta, uccl3ro a V. Ex., p3ra 
os. fins convenientes, que, tendo 3 concessão de que se trat3, 
sido feita para a cdilic3ção de prcdios, por falta de espaço, na 
dita cidade, para novas construcções, devem 3S referidas ter-
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ras ser subdivididas em lotes urbanos, pagando o fôro de 
quarenta réis por 4,84 metros quadrados, nu fórma do rJUe 
propõe a alludidn Camara Municipal e do que rlispoem o art. 77 
do Hegulamento de 30 de Janeiro e Aviso de 3 de Novembro 
de fllti~. 

Deus Guarde a V. Ex.-JoãtJ Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú.-Sr. Presidente da Provinda de S. Pedro do 1\io Gran
de do Sul. 

:'!. !)3.- FAZENDA. - E~t :20 DE FEYEI\EIIIO llE 18i\l. 

~louifica a disposição do art. >09 do Regulamento tlo i9 de Sotcmhro do 
t8GO sobre o prar:o para a aprescntac:ão do., manifc~tof; dos portos Llc 
rscala. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.- 1\io de Janeiro cm 
20 de Fevereiro de 187\J. 

Affonso Celso de ·Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das The
som·arias de Fazendn, para o fazerem constar ús respectivas 
Alfandegas, que foi deferido o requerimento em que os 
Agentes das companhias de linhas regulares de navegação a 
vapor pediram permissão para apresentarem, até 15 dias 
depois da chegada de cada vapor, os manifestos dos carre
gamentos recebidos nos portos rlc escala, quando não 
possam fazel-o na occasião da chegada; ficando assim modi
!icada a disposição do art. !10\l do ncgulamcnto de 1.9 de 
Setembro de 1860 e Aviso de ~R de .Junho do anuo passado, 
expedido á Alfandega do Hio de Janeiro. 

Affonso C Piso de Assis Fi,ljttl'il'cdo. 

~. 9~.- FAZENDA.- EM 20 DE FEYETIEinO DE :18í9. 

ne"f"em as Thosonrarias ronheecr dos recursos interpostos de drcisües das 
Alfantlcga,, antes tlc os cnéaminhar ao Thcsouro. 

~linisterio dos Negocias da Fazenda.- Hio de .Janeiro em 
20 de Fevereiro de 187\J. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, ~~~Oífr!J fffMqnâE-
do T.h:souro Nacional, devolve ao S [~~~htor da The~C4~ · 

llc01svcs rlo 1879. 8 ~ 

"' .., ! 

\',, Oos * / 
~-OfPUT:l.OOS_/' 
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raria tlt• fazenda d~t l'roYinda do l.earú os iw·lusos pnpci~ 
remettidns crllll o sen offi ·io n. iOí de :2:i de l'\'ovembr<Y de 
uns, relatil"ll'' ao fPI'UI'Sil inlt•rposto [J~tra a mesnta Tltesou
raria pelo C~tpitiio Ü<l brig-ue podugnez 1J 1111:iio, Antonio 
dos s~ntos. !la dl'ci,:ín ila :\l[:illll·ga ila ilita provineia, que 
o multou na quantia de 'l ti'lO;SllOll, por ter emhareatlo, sem 
assio:tencia do empregado liscal, 1

l\i
1
} ens1'0'i yasius; alim de 

que to·ne ennlter·inwnto do mtmcionatln recurso, como julgar 
acertado, cPnf<ll'IIW dc·tnr:tlill<~ u rnferido Trillun:tl, visto nãn 
tel-o f,·ito r·omo llw cumpria: nií<l s1~ntln prul'ellentes as 
razões que apresPntun. de c~t:n· a imrortaneia u·1 multa fóra 
da alçad~ ria Thes,-.nr:Jria, pol'llll" essa qnrstiin jú foi resolvitla 
pela OrtlPlll 11. lli 1ln H dtt Allril de l~~ti8, e quanto á de 
equidn1lP, sú púdtt sPr nprct:ialln \'. ilt~lihern,la ptll' nctuelle 
Tribunal. mrdiantr nwtll',;o regularmente interpuslo. 

N. 9~.- FAZENll.\.- EM 20 IJE FEVEI\Eil\0 DE U:li\l. 

Sobro os impostos c\I'Yi<IOs L'm \1111 caso Jc uoaç:io feita por um indi,-iduo " 
sua mulher e lilhos. tlr l<cns de r:U7. situ:ulos dentro c f,,ra <lo lm-

perio . 

. Ministcrio dos ~egorios da Fazenua.- Hio de .Janeiro em 
20 de Fevereiro dt~ 18i\l. 

Alfonso Celso tlt• As:<is Figudre1\0, Presiucmlt• do 'J'ribunnl 
do Tltes"nro 1\aciunnl, uel'lar;t ao ::ir. lnspector da Ttle,;ou
raria tle F:,zenda dn Província de S. Pedro do lU o Grantle 
uo Sul, em n·spDsta :10 Sttll ollldo n. \l de iü 1le J:meiro pro
ximo lindo, f[llC rP~ularmPnte üecidin, s ,!Jre c,m,mlta do 
Administrador da :'Ilesa 111~ Hendas Gerae:; de Santa Victoria 
do Palmar, ijUll 1'1'(\ uel'itlo I) itupo,;t•l tle transmiss~O ile pro
priedade, !ltlS trrmos 1\0 art. H, n. l, do H_,)gulamento an
nexo a11 Decreto n. 55:\l de :H dt~ Man,:o dtt i6i

1
1 e§ 2." da 

respeetiva t:~!Jrlla, tlos bens tle raiz sit.ua,Jos no Impcrio, 
tlados p:1r .ltv;tino F.~nstino Currê~1 a sua mulher c seus !ilito:i; 
pois a p'll'tilha l'lll \"ida imporia doaç~o inter-vivos. 

Qu nto ao scllo proporciunal, era taml>en1 devido incon
tPstuvclnwnte do valor eorrcsponrlente aos I.Jcns situndos no 
Estado Oriental, na túrma 1ln Htlg-ubmento ~ll\11'\0 ao Decreto 
n. /1~)();) de \l 1le Allril de 1870, art. 1. 0

- v.·rha "Títulos de 
transferencia ni"10 stljcita ao imposto de transmissiio tlc pro
prif~rladc •, visto n~o SP aehar comprehen,Jido o cnco em 
nenhuma das cxecp1;l>t'S tio art. i O desse regulamento. 

:\f/'onso Cds'J de Assis Fi !JHI'Írello . 

.J'I:f"d"/'.J':Af·d' 
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No U6.- FAZEl\'DA.- E:\1 20 llE FE\EI\EIHO llE 187\1, 

lb CullalJOratlorcs u;in devem ser j'nearrc~ntlos de soniros que. por .'-IJ;l 

impurt:uH:ia, s1i CO!IIpOteHi ans eu1pl'I';.Ia1lus do lluadl'(J. 

:\l'nistrrio dos ~e'!tJCios da Fazencla.- Hio 1lo Janeiro em 
20 de Fevere1ro de 187\l. 

Atl'onso Celso cle Assi:.; Figneil'Cilo, l'residl'lllt~ tlu Tribunal 
do Thesou: o l\'acionnl, declara <HJ Sr. lnspeelur da Thcsou
raria de F<~zenda da Prodncia de Mato t:r1 s;;o, em resposta 
ao seu officio n. 71 de ~8 ue :\'ovc<nlJro de 1878, que é ap
provada a dcliliorar;ão que tornou rll' dPspctlir o Coll:dJorador 
da llli.'Sllla HPlWI'Iit;:lo .Joflo Ft~l'l't)ira da Silva, I' fazPr cp;;sar, 
vor irregular l\ inconvcuit)llte. a pratiea de o;l'rem encar
rep-ados os Collahor:<don·s dn St)rviços qu~", por sua impor
tancia, só devem Sl'l' feitos pelos emjJregaJos do tp.tadro. 

;-{. 97 .-FAZEl'íDA.--E~I 21 DI~ FHEl\EII\0 llE 187\.l. 

Auluríza a ventla do ..:ohrc existl'nlc Ma Casa da l\tocíla e manila couycrtor 

em moedas >le !,0 reis parte dos de 10 réis alli recolhidas. 

Ministerio dos Nc~oeios da Fazenda .-Hio ue Janeiro em 
21 de Fevereiro de I8i\l. 

Convindo <JIIe s~ja ~pr"vcitadn a a11tiga !lloetla tlc eobfl' 
recolhida a essa HI'JWrtir:iio. qne é t•akui:Hia 11a somma 
de 7Uli:f17281J,'.IO na data rl11 Ht:latorio do Mini:.:terio da Fnenda 
do corrente a1•no, e uevn ir augmentando eom ns sul'cessivas 
renH''sas da., Tltcsonrarias, fica Vm. autorizatlo a promo
ver a venda d11 mesmn cobre pf'lo lllorlo que ffJr m:tis favo
ravel aos intercs.~1·s 1lo K-tado, em hnsta publica ou não: 
cumprindo que mqu··lle r·aso f:11;a publicH e<J,tat·s de :10· 
dias no Diario U}iciol t) jornars de maior eircnlaç:.o e aceite 
proposta,, que 1levcrão ser :1hertas e rubricadas por Vm. e 
remettidas, compelentemrnte infonnaJas, rwra sel'ülll re-
solvidns. 

Fiea ig·ualmcnte ;mtorizarln pnra converter em moedas de 
f10 r,.·is, at,·, n somma de 800:000!):000, a.;; tle 10 n;is fJUI' foram 
ahi t:tmbem rerolhtdas: devt·ndo, pon~m, c:ons'derar arJUella 
:-omrna como limite maximo desta opernç"o, pois que o Go
Yerno n~o ~e propi'ít; n dcsmonetb.:ar a moeda de iO réis. que 
é ainda precisa na cireulnção, mas tão sónwnte dar a uma 
parte della melhor npplicar,;ào aos fins 1la me,ma eirculaçiío 
convertendo-a na de '10 réis. 



üO 
E como das infornwçõt•s verhnes lJUe Vm. prestou-me 

sobre o assumpto se conclue que com o pessoal actualmente 
empregado nesse Estabeleci uwnto, os trabalhos precisos P.ara 
a realização do pensamento do Governo não podem ser fet!OS 
com a conveniente rapidez, :mtorizo-o lambem a chamar mawr 
numero de operarias marcamlo-lhes a diaria que julgar 

razoavel. O que tudo muito rccommendo ao reconhecido zelo e acti-

vidade de Vm. 
Deus Guank a Vm.-Afl'onso Celso de 1lssis Figueiredo.-

Sr. Director da Casa da Moeda. 

~. \l~.-FAZE~DA.-E~1 21 DE FE\El\Ell\0 DE 1879. 

rro,idenci:t acerca. das t\iíliculll:ul\'S com quo luta a pra0a tto Recife IlCla 
superalnuu\anria d.tnlot'da de hronzc c da anli1;a li C cobre. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
21 de'Fevereiro de 1~7\.l. 

Alfonso Celso de As:;i,; Fignei retlo, l'rPsidente 1lo Trihunal 
1lo Thesouro Nacional, tomando em consideraçiío o quere
presentou a Associação Commercial da Província de Pernam
buco, sobre os cmuaraços que causavam ao commercio a 
superalmndancia da moeda de !Jronze e da antiga de cobre, 
autoriza o Sr. !w;peetor da Tltesouraria de Fazenda da 
mesma província para rt•ceiJer dos negor.iantes da mesma 
praça, c de quaesquer outras pessoas, as rJuantias que lhe 
forem levar ou olferccer em moedas de cobre do antigo cunho 
e a pagar-lhes as rt>spectivns importancias em moNlas de 
bronze, nikel ou papel: e determina ao mesmo Sr. Inspector 
que empregue todos os Psforços alim de q uc uma vez remo
vidas as maiore:; difliculdades com que actualmente luta essa 
praça, por causa da superabundancia das referidas moedas, 
a substituição da de cobre só se opere pela de bronze. 

Se por ventura não tiver á sua disposição as sommas pre
cisas de qualquer da tres especics mencionadas, papnl, nikcl, 
{) bronze, para elfcctuar a recommendada substituição, de
verá, com toda a brevidade, solicitar du Thesouro a com
petente remessa; porquanto, tendo já decorrido 12 annos da 
data do Decreto de 20 d1~ Novembro de 1867, que nwndou cu
nhar e emittir as moedas de bronze, cumpre que, com toda a 
urgencia, seja recolhida aos cofres dessa Thesouraria, e re
mettida loJ:(o depois para esta Côrte, na fórma das ordens em 
vigor, toda a antiga moeda 1le cobre IJUC ainda existir na 
circulação 1lcssa pro\·incia. 

Afl'onso Celso de Assis Figueiredo. 



N. 99.-FAZENDA.-E~I :!1 DE FEH:HEITIO DE 187!1. 

Approva a mudança da Collectoria do Diamantino para a villa do Rosario 
em Mato Grosso; o dÜclara quo não são dispensados da prestação da 
lian~a os Agcnlcs do Correio qnc servirem t.le Collcctor. 

Ministerio dos Negocios da F[lzenda.- lHo de .Janeiro rm 
:! I de FnYerciro de 187\l. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspeetor da Thcsou
raria de Fazenda da Provinda de Mato Grosso, em resposta 
ao st~tt otneio n. 7:J de ;m de Dt•wmbro Lle 1878: 

l. o Que, á Yista das r11zões expostas no mesmo ollieio, fica 
[ipprovada a deli!Jcral,'iio que tomou de transferir a Collectoria 
tio Diam3nlino para a vi lia do Hosario. 

~.o Que a Ordem do Thesouro de 6 de Setembro de 1872, 
autoriz:mdo a nomearão dos Agentes do Correio para exerce
rem os Jogares de Collector, manda proceder na fórma da 
Ordem de 8 de Agosto de i870, a qual, autorizando tambem 
a nomeação de taes Agentes, nos tt•rrnos da de ao de Junho 
de i811!l, não os dispensa d11 prcstaPão d11 linnça, que, sendo 
preceito legal, não podia se consillerar revogado por essas 
ordens, e muito menos niío o tendo sido expressamente. 

Nestes termos, menos regularmente se procedeu deixando 
os ditos Agentes servir sem fiança; sendo que tudo quanto, 
segundo as ordens citadas, se 1 hes podia ler concedido Rra 
assumirem ~s Coller:torias, uma vez prestada a fiança pro
visoria com onus de prestarem a definitiva no prazo que lhes 
fosse designado. 

Quanto nos rrspon.~JVcis que houyerem <leixado de prestar 
fiança, ordena-lhe que empreg-ue todos os meios ao 'en al
('anrc, afim de cumprirem esse dcv<T, em tmnpo breve, 
fnzendo com que nos termos respedivos se insira a clausula 
da retroactividade da obrigação á data em que houver co
meçado o exercício do afiançado, e dando opportunnmentP 
conta no Thesouro do cumprimento desta ordem. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 



62 
N. 100 .-.\(~lUCULTllHA, CmDIEUC[Q E OBIIAS PUBLICAS. 

- E.11 :li llE FEVEHEifiO DE !Rí\l. 

Antoriza" anxiiiar '" C•)\0110' ,]c ll•jahy e l'rincipc ]l. rclll'O com a quan· 
tia pn•ci;a ;, arqui;i•;•ín ,\os "'"''llini;m•J' int\i;tH'nsovci; ;, pr·eparado •lo> 

prodHrto.~ ílc :-:na !~trOul'a. 

~. 10.- :1. a Secç~o.-Dircctoria d~ Agricnl tura .-~linisterio 
1los J'líegodos da A ·:ri•'nltllr~. Cornmerdo c O!Jra~ l'nblieas.
llio 1lc .laat•iro 1'111 :ll t!P Ft'll'l't·iro de IN \l. 

I IIm. r; E'-.:111. Sr.- A' 1 ist:1 <lo qnr: rrprc:;pntnn o Eng-e
nheiro Jo:·ro tlt• Cal'\ alho llor::···s, t·ncn!TPg-ado d:• tlirrrc:iio da,; 
r,olonia·; lt:,jaliv e Pl'inl'i('tl ll. Pt•.tlrn, autorizo Y. I~\. a nn
xilim· o:; colollli' tl:l'i\ll'llt•< c:;l:till'l<·t·illlt,nlm' com a quantia 
prcri·sa :'i :u·quisiç:'lo tlr• lll:rchini:-TJll" illllispt•nsawi,; :'i prcpa
ral;iío tios ('l'tllllletos dr: sua la1·"ura, no< linlites dos nn_:~t
llll:ntos r:denl:lllos pPI« Tllt''lllli Engerdwiro, dtwPn<lo, porém, 
ser a respt•ctiv:r i!lliiUI'tanr·ia rt•r·mhol,;atla :ro l~,t;rtlo no prazo 
que Se t'OilVPTII'ÍI•ll:lf, IÍI':llltlll OS 1\li'S[i)llS lll:ll'IJillÍSl\lllS hypü· 
tlwcados a F;rzcnda .'\aeion:d para g-:1rantia tino; somtn:t,; atlian
Latlas, e, no ra>o de) •·omprPhentler o \a,·m· ntai;; de um colono, 
eonsit!Pf':lrem-;; · au\ili:1do< resp:msa\cei,; in sJ!idum[lt~la in-

demnizar;iiO. 
Drms Gnartle a Y. E:-;.- ./urin U11s Vil•i.-a !;wwtnstlo rle Si-

nimbú .-Sr. !'rc!'itlt)!llt• da I' rol im·ia tk Santa Cnt11arina. 

l
1
úi1Clll continuar 110 St'I'Vi(:ll d11 corpu tnilit:tr 1lí~ poliria da Ctide a-. Jlf3.~':l." 
que lrouverl'\11 •·illlll'l'i.\u >•·111<'\II'H, '"'" a rl:u"ul:t '''' "'rem '''I"''"" dn 
lHC-.;1110 rul'pP. 

3." Srcc:'io.- ~linisterio tios ~eo:ncir•s da .lustiça.-1\io U•) 
Janeiro e1i1 :l:l dt) F:,verr~il'tl tle li:lí\l. 

Em onil'itl n. :!i tle li tlo t:•Jrrt·ntc ronsulton V S. sobre 
o 1lestino tle 1luas pr:was tio corpo sol1 St'. 1 commantlo, con
domnnd:•s n 11111 :mno de pr1são pl'lo Conselho Suprt·rno 
:\lilit:1r c tlt: Ju.;ti•;:r, Sl)lll a dauwla de serem rxpulsas tio 

mesmo corpll. Em respo.;ta tlt:rlaro qne. quantlo tivrrem 11llas cumprido a 
mencioli:Hia lwn:1, deverá V. S. informar sohrr a convenienci~ 
de continuarr,m ou niío no scrvir:o, conforme o proccdimclltC 

r1ne tiverem. 
Deus Guar•lr: a Y. S.-T~arayette Horlrirues Paeir11.-A1 

Sr. Tenente-Coronel Comnwntlante geral d 1 corpo militar dt 

P•11iriil d:i Côrtr. 
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N. 102.- FAZENDA.-E~l 22 IJE FE\EHE!Itll ilE :l879. 

ne~olr~ a COJJ<.;lllt::t do Cnnsnl do nrazil em S. Tlllllll:\1. SüllrP n-.; dortllll('llto.; 

qne tlcYcm apresentar os Capit;"ic:; de H avio. 

Mini,trrio do5 .i\c!}·oeios tla Fazt•ntla.--l\io de Jamiro em 
22 de Feyereiro tlu 1~7\l. 

Illt11. n E\111. Sr.-No officio <JIIt' o 1\>Jhlil tlo Brnil em 
S. Thomn diri~in ;~o :mlt·t~t'S'or tlt~ V. Ex. <'111 12 tln :\go~ttl 
do anno p:ts>ado, c q11C foi rcu1Cilitlo :Hl .\liitislcrio :1 nwn 
eargo Ciilll o Avis" JL. ~H de 30 lle St:lent!Jro ullirrtu, e"nsulla 
() !lilo rnnr:cionario qunes os dtWUIIWIIIO> tfllf' ,feno \1111 Capilão 
üc navio apr oc;t'IIL:-tr tln at-rt'lrdu t't>lll o,; 1:1'!.~\ll:llllt'lltth <las 
Alfa11tlegns n Cmlslllar tio lnljJt)I'i": 

L" (ltwutlu o n:l\ i o trou XL'l' <:ar.ga ti c (torto c;;t• :mgcirn 
para o Br:tzil. t) tou!:tr alli m:tis e:n·ga p:tra u JIH:SIIlll tlf'slino. 

2." t)n:mLlo o navio lizcr volunt:tri:tlllt'llit'. c111 ,;t:ll trajt)eto 
t•srala pPr :11Jl1!)\le porto trncndo t':>!.!'.:t O"t:ttl llllllnl' outra, 
mas ~:t\nwutt· t•n:;:;:Jgt•iro:<, ou e:trYiío qllt'l' [>al':l l:l'llo, qurr 
para cu11snmn do mec:mo n:1Yio, c:ht> prl'\·i,:l>t ,. ('rl'ceripto 
pC')O ;1rt. ltO.'i dol\t•gulnrrlt'nlo d:•s .\IL>JJtl•·g·:tc:. 

E mni:;, qual o genuintJ e r:J1:ion:d SI'Jiiido Lins palavrns-os
calas I' nr-rilH1llu-de qur: tr:il:1 o:11t. llllt:til\.-.!.CJJI:JIIH)nloC;m
,:ul:tr; St' ,·, (10\'\'(:!l!IIJ':l applil'aYI'I ao> ll:ll'iiiC' tflll' :~jii)I\;J:; f:IZI!llt 

escaln ou arril1:11ll :Jtllll!'lll'lu o11 :tos que l:~zt:rrt pdr ltll't·a uwior 
impt•llitlos Jl"r Ynlllos cnnlrnrios oJL t>or· n\·:trias; e se em 
taes t'aso' rlC\'t'lD os (;,>J1qtles limi 1:1r-,;D a IL'l' SI' o..; ;:pus pa
peis t•st{lt! em ol'lli'1ll, e (HIJ't'lll 'ÚIIl<'lli" o-1 i>:I<J-na carta 
dr s:nHlc. 

Em rt'spnst:t :10s ref,'l'itlo..: I[IL<'silo.s <·llfll(lr<'-111" •l<:darar :1 

Y. Ex .. p:.ra os Iins CIIIIVt'llidtli:': 
l)li~lllO :w l.". IJIII', Sl'i'11lldO t> di:-'[ltiS\11 1111-i :tJ'IS. :l!l\l 1: lt00 

Llo llegulaitlt'illo dt• 1\1 Lle Si•Lemltro dt• t:)till. ''do o t::<pitão 
ou 111tSirt: dt• n:tvio nrrtT:IIIIP, Jl:<t:illlJ:tl ou t·..;tt·allgriro, qne 
(H'r <Jn:dqucr motin1, o11 para qnalip1t'l' lirr1 ti•.'III:lnLlar :ilgum 
porto hn!Jilil:11lo ou :llf:tJllleg:Hio d11 !lllperio. rle1·P trner um 
nwnif,·sto 1~!!11\ a~ ikclar:,cões t' f<•rtiJ:diil:td<'S pl't'>ITipl:ls na
quell,•s :n·tigm:, prtwl'dr•ntlo do JncsnJo modo no c:.ts>• Llc es
cala, on tlr: ha\'PI' rct·c!Jido l':>r~a t~:n llill on m:tr:: portos; 
assim como I.:Jlllll!' et:rtilieados ron1 :~:: 111>''1:1:,,; forrn:d idades. 
<Jll:lilllo SL' ni1n l1:nlw ITt'CiJido t':<r;.ca, ou dt'>l'iliTt•g·:,do YOlu
mc ou oli.Jf•clo algum, r. s1~ o hüun:r kilo, t'r:rtitlcauo do 
numero Llos volu1nes ou ohjet·tos tl,•st'ii\Tt'~::<do;;, qu:>ntos 
forem os portos da c..;rnla ; llisp"sit•iíes e,L:ts q 11r: C't<>o de pcr
feil<J :~<:el.,rdo com :>s do;; :<rt;;. 101 :1 11:2 do lll'gulautcHto 
Com:ular do lmperio tle 21t de ~!aio do lt:í:Z. 
· (lu:mto no:!,", rnw lica rt'S(Iflllll:tlo co111 o qtw :J<'ima ;:c 1lisse 
relnt:vamenlo: ilo rm!Jare:>t·(,p~., qno lizncm i•>e:da por nl~um 
dos portos cstran~ciro;;; Llenn<lo t:llllh> lll ~-·- . il-rtJ.·~narem 
em lastro lrnzPr m:mifesto on ccrl· · _, ílq rl'tJ1flll'rli11CS1 
fnnnalitladt•s, r 1'11111 ÜI'Clarat;.io , /(~~1:\41•~ í1 i{Q>.fhtli~a&j . 

I ~ {f.t~"" 
I "l-1>_ ' 
~.. ~ \\ 
~ J' '·<':--o os ... /J 

':.;__c~ 0FPIIT_\n0S /.-)" 
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tk lastro na fónna do ~1rt. to:J tlo citado Hegulamento de IH 
dn Setembro de JHGO. 

Quanto ao 3.", finalmente, que dá-se escala, quando as em-
barcações carrcgad~s, em meio àe carga, ou em lastro dão 
entrada em algum porto intermedio entre o da partida c o 
do destino para qual<[nr.r dos seguintes fin~: espreitar .f\ 

mcrc::~do, dcscarrPgar parte <lo carrcgamcnlo dirigido a cssn 
porto ou concluir o carregamento, munir-se de viveres e 
provisão, recelJer ordens, fazer reparos em conscquen~ia do 
avarias, que haja sotfrido na viag·1~m ou 1ptacsqucr outros 
semelhantes: c IJIIC ha arrilJad~. quan1lo se verificam os 
casos previstos nos arts. GIO c 7!ltl do Codigo Commercial. 
isto é, quando, imprllida por força maior, a embarcação entra 
em porto estranho ao do :;cu destino. 

Deus Guarde a V. Ex.- Affonso Cl'lso de Assis Fiquei1·cdo. 
-A' S. Ex. o Sr. ~linistro o Secretario d1~ Esta1lo dos Nrgo· 
cios Estrangeiros. 

N. 103.-FAZE:\DA.-E~! 22 DE FEVEl\EII\0 llE 187\.l. 

Trata da organiza~·;[ o do cartorio da Thcsonraria tlo Par:í; das van
tagcn~ dcddas ao:; cncarre~ado:-; de alli inspcccionar Collcctorias; do pa
gameuto de destacamento pcbs cst:tçües provineiaos; t\a rcdnr(ãO dP 
certas Collertorias a Agcn<·ias, c declara não poJcrcm ser aceitas para 

garantia tle tlatH.:as apoli1:e-; do divitla provincial. 

Mini~terio dos N'eg·ocio,; da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
22 de Fevereiro de 187\.l. 

Affonso Celso tle A!'si:.; Figueiredo, Pre,;idcnte do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou· 
raria de Fazentla da Província do Parú, em resposta ao seu 
oflicio n. iH de 7 de Nowmbro de 1878: 

i. 0 Qne tica autnrizado para designar um on dous empre-
gados afim de condjuvarem o Cartorario na arrumação c co
ordenaç~o dos 1wpeis do cartorio, qtw se acham em desarranjo, 
devendo esse tra!Jatlio ser feito fúra das horas do expediente, 
mediante modieas gr:1 titlca!_"ões, empregando-se a maior 
activida1le ~ lim tlc fic:Jr conclui do no menor prazo possi vel. 
. 2.0 Quo :o clltpregado ineumbido de inspeccionar as Coi
Iectorias c )lesaô de Hen1las situadas f•íra da capital devem ser 
abonadas :Js ajnd:~s dt: cu.;to para transporte na raz~o do ma
ximo por lcgua. n:1 ft'lrma do art. 1. o,~ 1. ", das Instrucçõcs de 
16 de Janeiro tle lHtiO, c na dr. 1005 para preparos de viagem 
de conformidade com o disposto no nrt. 10 das de 24 de Julho 
de 1HG3, regulando-se a gratificação pela quarta parte um; 
vencimentos intPgraes do dito empreg·ado, de acct'lrdo com 3S 
eitadas in!'trurt:õPs. Para que, porém, cs'c trabalho se con-
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,·Jna no mais cnrtt) pr:tzo po.;~ivnl, atll·nla a sn:1 urg,~ncia, 
deve delle enl'tll'l'e~ar, não nrn emp ·egado, e si111 dous, drsi
gnandn a eada um as CollectJrias filie dev1l e:.;:;rrninar, e cx
pcdindo-llll's p:1ra esse fim as in,trucçiics que jul!!ar neccs
~arins. 

3.• Qnn tlca approvacla a provi1lcneia qn': lolllllll dn soli
dtar da Prcside.ncia or,Jcm pnra st•rfml [Htg-a,; pel;•,; Colleeto
ria~ on !\lesas d1: Hendas pro\·inciae-: ac; d<'.spczns com os 
vencimentos dos destacamtlnto,; tlo l~xcrcitn, ind 'lllniznrla a 
sna imporl:mda :'t ThflSOILI'ill'ia J>rovinci:tl ,·, visla do,; dilCll
IIICntos t:omprohatorios de taL~' desppzas. 

'l-. 0 Que liea tamlwm approv:l(la a nwtlid·1 qun propõe de 
reduzir a Ag-,meias <h; Collrctorias mais vizin' :1s, alg·nmas 
que ora pt·oduwm 11111 dimi11nto rendimento, c: ~;uja porcnn
tngcm não cornpensn sequer ao; d··sp,•zas IJllC os I'Xal~ton's 
tüm de fazer eo111 o:; Jll'OCt'S>LIS tlns lianr,as. 
I'' 5." Que n~o podL~m ser nccita< par:t g-aranl i·1 11a' li:mr~s 
dos ex:1ctores, corim proriir, npolice:; tia 1livi•la provincial, 
eorn o abatimento de 20 a :10 "/o. 

A 1Jimsn C'e/sJ rf,• Jssis Fi.IJII"ÍI rtl '· 

N. 10~.-FAZENDA.-E~I 22 DE FE\'ER'mlO DE 1870. 

\Janela proccJel' contra um ilulidd11o que RC ach:t irul('"f: bm~·nto 1le po . .;;.~:~o 
dn um terreno nacwn .I. 

'liinisterio dos ;'l;ng-orios da Fazenda.- J\io dl' Janeiro em 
:22 de Fevereiru de 1t>í0. 

Affonso Celso d11 Assis Fig·neiredo, Prcsid,•nte 1lo Tl'ibnnal 
tlo Thesouro Nacional, ordena ao ::lr. Inspt·ctor da Tllesou
raria de F.rzenda da Provinda da Bahia que uwndn proceder 
executivamenle contra Fr:mciseo .\'irol:'rn G:rvnza, o qual, 
segundo cone; ta do otiicio do IIHpect,>r da AI fandega de iR de 
Novembro de !8i8, se ncha di' pusse, sem titulo lu~·nl, de um 
terrflno ala·,·ar!o que existe entre a lliCsma All'andega e o Ar
,;enal de Mnrinh:t, c IJUe é apro\·cilado para emliarqr1e c des
embarque de ferro, cnrviío !In pcdnr, lll:tdeira e outras nwr
·~adorl3s, com ~·rande tr;mstoruo parn o s,·rviro da g·uarda
moria e risco da ~cgnrnnrn du edilicio em que f'uneciona 
aq uella AI fandeg-a. 

A 'J'onso Celso de Assis FÍ.IJIIrin•dn. 



66 
]\;. IO."i.- t;UEHI\A.- E~l :;'2!~ DE FEVEI\Ell\0 DE lHí~l. 

Declara em que contliçõr< s'lo arcitavcis exames feitos por alumnos elo curw 
prcparatorio tLt Esc<>Lt ',li1i1ar na lnspcctoria da lnstrnr•::ío Pu!< lira tia 

Cdrtc. 

:Ministerio dos 0r'gncin,~ tl~ Currrn .- Hio tlr• Janeiro, 
2'1. de Fcyr~rciro Lk lkíq. 

Em resposta ao onteio qu•~ Y. S. me tliriginrm l:hlo cor·. 
rente, suh n. ::2\l, rr•lalivamcnte ao; alumno~ do curso Jlfl'll:l; 
ratorio dessa E:;cula .loaqnitn Elc:dJão dos Heis, João tl"AvHa 
Franca c Joilo l.lnptista Yell;rsco, que apresentaram-si' ú Inspc
ctoria Lla Instrueçiío PnlJiica da Cúrtc c ai\ i prestaram ''xmne, 
e,;tc Llr portu::;twz. obtendo approYa\ão simples, c aquellcs de 
gcogrnphia, téndo sitio approvados o primeiro simplesmente 
e o seg-nmlo plenr:tnr•ntr•. tl••clnro :~ Y. S. qne, na fórma do 
parceer da Congn•ga1:iío dcs:'a E-cola, niío <lcvrm ser aceitos 
os ditos exames de geograpltia, 1101' isso que o,; alumnos qur, 
sem l!aver Llccorl'itlo o prazo tlc tn;;.; mezes na conformidade 
do Decreto 11 • ."i'd\1 d•: ~ 1l': Outubro d1\ !Ri:\, os prestaram, 
havimn :;i1lo anteriormente reprovados na Escola na mesma 
matcria. mas nf1o :'s>iln o de portup;ucz feito pelo alumno 
.loiío Baptista Vc·llaseo, p11rqn:mlo niío fúra rcproYado. 

Deus Guarde a V. S.-Jiarqu~: do Jle1ral.-Sr. Com
mandante intcrill') da E-cola .\lilitar. 

N. lOG.- F.\ZE:"'D.\ .-E~l 2G DE FEVEI\Ell\0 DE 1879. 

Ministerio 1os ~ep;ocio-; 1la Fazenda.- Rio de Janeiro em 
26 de FeYcreim 1l•~ IHi\l. 

AtTonso Celso 1le Assis Fip;ueiredo, Presidente do Tribunal 
do Tltcsonro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da The:;olt
raria de Fazenda üa Província de 1\Into Grosso que procetl:~ 
ao arrendamento, por meio de lwsta publica, da fazenda na
cional dr cria~ão de ga<lo drnominmla Casalva:;co, por prazo 
que não cxcedn 1le noVI' annos. 

Af)'onso Celso de 11ssis Figueiredo. 
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l'i. 1117 .-F.\ZENDA.-E~I ~li l>f; FEVJ~IIEIIIO llE IH7U. 

Declara. o moio suldo que compete a D. Clara Mcrcoclcs Pereira de l'ba· 
tuh:l, c manda promoror a j·ohra1H:.l do qn1· "t'lt lla:tdu pai fi('Oll de .. 
rendo ú Fazeuda I\'aeional. 

J\linisterio tios Ne~ocios da Fncntla.-1\io de .Janeiro em 
:21i de Fevereiro de 1H7!J. 

Affonso Celso lle A~sj,; Fig·nciredo, l're~idenlo do Tribunal 
do Thcsonro Nacional, communica ao Sr. Inspeetor da Tht·· 
somaria de Fawll!la da Província de S. l'ctlro do Biu tirandu 
do Sul que a D. Clara 1\Iercedes Pereir,1 de ülmtuha, filha do 
finado Coronel reformado do Exercito José do~ Santos l'e· 
reira, eo.mpete a quantia de iü8000 mr~macs, li." IWrte do 
soldo fJUC percebia o dito Otlicial :111 te~ de ser rl'formado, a 
cont:11· do dia :2:2 ele .Junho de lHiiü, na fúrma tia.; Besoluçõt•:-: 
legislativas n. 1807 da mesma data, e n. :21)7;) de 12 de Ju
nho dn 1875, o não do dia 7 dt) Sctt)llliJI'fJ tle lHii:i, em !JIW 
fallcceu aquellc Ollieial, eomo declarou o de-;pacho da mes
ma Thesourarin de H tio OutuiJro do :muo pass:ulo. 

Outrosim orllen::t ao Sr. Insp~·ctOI' qtu: proniiJVfl a ClliJran
(:J da quantia do 2:H71!,)H2'J, true o dito Otlicial lil'llll tlt~vendo 
ú Fazenda Nacional, pcrmittindo que a pensionista ora re
conhecida c suas duas irm~,.;, logo que se hahililarem, reali
zem a inrlemnizaçiío da rdl'rida quantia pela ;j, a parti· das 
suas pensões, <JUnndo de outru modo não soja possivel come· 
~uil-a, ficando entendido que da ilnportaneia !JUP se liquidar 
de exereicio" findos se deduzir:'t ta miJem a ditn :;. " pnrtP. 

Jlftonsn Celso de Assis Figueirl'(lo. 

N. 108.-FAZENIH.-E~I 2U llt: FEVEHEII\0 llE 1H7\l. 

~\s Thesourarias não poUern alterar ou invcrtc1· a !'la;;;sifh:a('iío das intlu"~ 

tria~ O profisStJC:-> para t;n:al-a..; Üt' Jllndn difl'ei'C!Jir• do ('SiítheJol'idl) nr} 

respcclivn Hegnlanll'nto. 

)linisterio dos Neg-oeios da Fazt·mla .- Hio rle Janeiro em 
2ti de Fevereiro de 18i!l. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
tio Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria do Fazenda da Província de S. Paulo, em resposta ao 
seu ollicio n. !.1,28 de lU de ~ovembro de H!i8, que não pó de 
se1· approvada n deliberação quP tomou em sessão da .Junta 
do mandar fJlHl fica~sem sujeitas ao pagamento das taxa~ da~ 
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tabe\las A e D, 2." el~,,;sc, ns casa,; Llt\ ou ri ;-es e conct•rtos ~~~· 
.ioia~ pel·lcnccntc,; n D.Hnin~os da Sil\·a :\lorcira c a Ln1z 
•.Ir. Cnhlcr;ll'O, ·~m log-m· dros taxas marcadas n:1s ta!Jell:1s A c D, 
1." clas,;c. il11 1\rp:nlalllr~nto 'JHHC\O ao Dcereto_n. :;6~l0 de 1:; 
clr\ .lulho de H>i'•, ;t:<ra cujo pnp:at11ento hanalll ,.:Jtlo hl!l
<;ados \lí'la Collec:oria da r:~p1tal ; porqnanto nenhnm_a d•s
p'lsiçiío tle,:so rei!;J.IanH~Ill'' autorizou a,; Th~,;our~nas u•~ 
Faz<\nda a :dlr:r<~l'•'lll 011 inn•rtcr,·nl a 1'\a!'stnea\an dada 
:Í<(tli'lla intl11stria, w·rn :1 tr:tn,f,·rir•·m .IS r•~spr:etiva> _ta\:t~ 
jl31':1 ela':'<: rli ll'err:nt<: dn r:111 que ·~ trilJIJlada, c' 11111 JH fm 
d~el:1r:Jdo tJelas <lr<kns 1lo Thcs<Jili'O 11. 1\JIJ tl•: í uc .Julho rle 
I KíO'c 11. ~!ti de 2:2 •lo Jll<'smo llli'Z P anno. 

O que I'Umpri:t :'! TIJP>onraria 1:ra, quanun o julga!'sc nc-
<:C!'sario, mandar pnJc•·<ler :1 !10\'tl ariJitr:•m•mlo, ll3 ft'Jrma 
do tlispm<IO no UI t. ~H 1\11 dito l\t gnl:llllêllttl> 1'. ueiX:If 311S in
tCfi'Sf'3UOS o dinito de n·cmTcrcnl para o Tt ilmnaJ· do The
~ouro, on C•'needer rt•mi-são total on parcial do IIICJll'ionaclo 
imposto, como faculta o :11·1. :JI) .. explicam :ts cilnuas ordens; 
snl11nettendo nnst•• caso a sua tleliiJerac~o ú approva~ão deste 
Ministt-rio. • 

Heve, portanto, drclarar sem dl'eito a tleci~:io de que se 
trata, e JlrocNll'f de acl;t'trdu ron1 a,; Íilllicadas disposições . 

. \fJ'onsn 1:1'/s•J dr' .lssis Fi!)lteircdo. 

,\. lml.--F.\ZE.\DA .-E.11 ::W 111: FEYICI:EIRO IIE lHi!l. 

lldcre, por •>qttitla•lc, "'" ret'<>r'o ·,niHe conL:<gC.I\ .te jur.J; tle n111\ altanct•. 

!\Iinistcrio dns Nt"'o•·ios rla FazcmLt .- Hio rle .Jane:ro 1'111 
~(j •lc Fe1erciro dt• IHi\l. 

Alfonso Cel ,;o tle A" is F ie!:n,·i rctlo, l'resi ,],~lllt' 1\0 Trihmw I 
<lo T\w<ouro :-;aci"n:d. cOJIIIIlllllica ao SI'. Jnsp••t•tor <In Th•~
sottraria <In Fa7.Cnda ria Província 1b S. Pedro 1lo 1\io t:ranue 
do Sul que foi pre<cnte ao mesmo Trihnnal o rPcur~o trans
mittídn emn o ~1:11 otlit-h n. I H.'i de 2H dt• St·teiiJhro dt• 18íH. 
interposto pela BnroJwza 11P S. Gahril'! d:1 Jeci:;i\o !1:1 <liln 
Thrsnnrnria, que exip;iu-lht• o pag-~tmento ua quantia de 
2::102-)1100, de j11ro' de\! o 1, sobre o ;tleanct) e.nc.nntr;ldo nas 
eont:1s do tinadn l'ag~ulor da l':,gadorin Central, E'tani~Jáo 
.los(•rle FreiL·s, dt\ qurm fura um tltJ~ fiadores >cnlinnt!o ma
rido, contarlos ri•· :1 <l<> Sell'm!Jr,, de IH:i!l, rlin po,;terinr ao em 
que se vcHcen o prazo da prin1eira intima6o frita ~o dito seu 
maridn p:na pap;nr o aleallcl' tlaf]nclle Pag-ador, a 16 de Maio 
uc 18CG, dat-. antcrit~J' ft lix~wiio desse alcance; c o 'l'ri!Junnl : 

Con~i<leranrlo qne a Thr~onraria, sr•m 1lnvifln por n;io 
julgar em iS:i9 a conta liquidada, não fez di\igencia alguma 
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:dt;lll tln iutill!:ll;;l" IJlW dirig-iu Clll ollir·io de li tle .lnlho dr.• 
me~mo anuo, p;rra 'l' realizar a intlr·JIIrtiz:H~·-,o tio :tleanet• de 
que se trata. P qur•, apt•wts foi feita nova iutimar::lu, o fiador 
realizou o P' g:~mcnto ; 

Ülll~;irJerando que o TllP;:ouro :\aciond j;í manrlou pela 
Orch'm rle 2!l tle 1\lar(:o dn 1867 eonlnrth jnr11s st't!liC!lle do dia 
r•m tpw lit-úra dcliniti\·:~mr•ntn lh.atl11 o nlennec rio rPspon~nYcl; 

Cunsitlnr:mtlu qur• 11~0 tle\ ia ~r·r r·outntlo para :1 eollrnnra 
dos jnro~ o lt'lll[JO em que o finado 1\l;.rrch~l Bari"to rll' S. (in
IJriP! esteve em scrvir~o de cnn1panh:t, COIIlO f,j o tla nwrclta 
p;~ra o l~starlo Urir·Htnl l'TI1 UHi't: 

HesoiVl'U, ror l'ljllirladr•. dar prO\'ÍIIll'l\til :lO rPenr;:o, :t nm rir• 
sr•re111 retluzidos os jurn~ ao tempo rlec>tiTitlo rlr•pois tla veri
ticaciío. recon!leeimento r tixde{to tlt·liniliva do :tlc~ncü atr• a 
dat;Í drÍ re~perlinJ pa::;amrmto, "c\cluirlo :linda o p:Tiodo cln
rante o rJnal o rrfL•J'Jtln fiador se achou r•m servir:o de ~·uetT:t. 

Af}'onso r:e/so rf' Assis l'iyucirctlo. 

N. 110.-FAZE.\"DA.-E~r 2G DE FEYE!lEmo DE 187!). 

As ..:ocied::ull's anouymo1:.. P~l:to :-.njrilas an impostl) dt• 1 1 ~ ~:;) ~ohn• n:;; di .. 
viJ.cndo:-~. 

Mini,tl'rio dos Negorios tl:1 Fazenrla .- Hio cl11 .Jnneirn tllll 
2ü dn Feven•iro de· P-li!l. 

Illrn. c Exm. Sr.- Cnmmuuicn a V. Ex., 1!111 respostn ao 
seu Aviso n. ti clc H) t!e .Jnneim pro\inw lindo, rJIItl n~o é 
pn·cerli'Jlll' a reelallla('~O que r:tz o l'n:~idcnlo da Compauhia 
Estn11la rlc ft'JTO tL• S: Paulo eontra a r;xig-enein do im
po,to de J f/2 "/o sobre us tliYirlPntlo,; rl•'ssa r·nmpnnhia por 
entenrler que sú púde ter applicaç:io ús cumpanhias nnonymas 
exist.t'nlt's no Inr;H'rio. r• n~o Ú!' IJUI' lt\nt a s11a ;,ritle no e,:tran
g-ciro; porqn:mto as Orden~ us. flií de 1!1 de ~Ltio,t!IV do tü de 
.Junho e :H o de ~9 de Sf'terulJrn de i8í 1 tleclnr<~rarn rJne tacs 
socir·dades existentr•s no Impcrio •'sl:lo s11jeitas an referido im
posto sem rlislincção de residirem no paiz 011 fr'n·~ dellc, os 
:tccionista,.:, on encarregado-; cl:t grlr1•neia on ntlministrneão : 
cumprindo notar fJIIC' llc:lllJ sujeitos a essl' impiJ>to dos divi
deutlus distrihuidus aos nceionistns no Pxr·reieio anterior no do 
lançamento rio mesmo imposto ; e, sr• não honvr·r rfh·irlendo. 
lirant snjPilns ús taxas corrr·spondl!iltL'' [ts ind 11stri:ts tjlll' CXI'I'
ecrem. 

As qnr• ti\·crcm gnr:tnlias de iuros. rl:11b pelo Estado nu 
pelas l'rr·sidencias, ~;~ag:~riio o dito inlpll<to s !...I:eu.\)imt'nto 
liquido exeerlen.te ao g-nr:IIJtido, como t . .~.· ~nr.1r.sw·m.t::: -
::ulamentn n. r;ngo de n rle .1u1 h o ue ~~\:~lltl ':'l ,t üA 0~ C- . 

~ ~ · 1V~) 
'~ /) ~- {),. .... I. 
~ v~ • 



70 llEGI>;ÜES !lO 1:0\ EH~O. 

As taxas relatiYriS :'1s indnstrias que as mesmas companhia~ 
exercerem e a qnc s~tn oiJrip;allas, no caso de niio distribuírem 
dividendos aos scus'at·rionistas, são as constantes das tai.Jellas 
que acompanharam o Dcercto u. li!l80 de 20 de Julho de Ul78 
que sullslitniram as r1uc se ;tclwvam anncxas :"tquellc outro 
Decreto de 1:; de .lullio ek 18ili,. . 

nr-m Guarde a Y. Ex.-Affonso Celso de Assis Fiqueiredo.
A.' S. Ex. o Sr. João Lins Yieira C:msansiio ele Sinim!Jú. 

N". 111.-(;l'EHHA.-E~l 26 DEFEHRSll\ll DE 18/!l. 

T>cclara cumo se deve proct•llür relativamente :'1 contagem do tempo de scr
Yil:o, c :to abono tlo pre1nio ao" opcrarios milH ues, IJIH~ verificam praça no 

Exrrrito. 

Minio;tcrio !lns Ncgnr·ins tla G1:crra.-· Hio de .lanriro. 2G de 
Fevt~rciro !le 11:\í!l. 

lllm. c E\m. Sr.- Tnntln V. Ex., com a informac1ío da 
1\r,partiç~n a seu cargo 11. 1ft clC\ i elt\ Janeiro ultiinn, stÍinnet
tielo :"t cnnsitl()r<Ic;~o tk>lc ~linist~rio o oflieio qnc lht\ dirigiu 
o Brigadeiro José Joaquint dt• Can'aiho, lm:pector dos rorpos 
rstarionados na Prol int·ia ele Mato t;rosso, relativamente ao 
11'111!10 de servit:o t\ premio tlo 2." Sargento Manoel llPnriqtw 
I' musico ~lanocl Joaquim Claro, :1111hO> do H. o hal:ilhiio de 
infantari:1, os qu~e·;;, ,,.n,Jo tla eotnpanllin de aprenelizcs ar
tilil'c> do Arscn:d e]i' t;uerra tl:lttlll:lla provineia, as,cntaram 
prac;a em 20 de .J:>nPii'IJ dt) 18íli na tlr~ opt·rarios militares, de 
que foram transfrrido;; p:mt o inclicatlo hal:llhüo em !1 (]() .Ja
m~iro de l8i7, a l1on an tlo · S() -1 hes a primeira prcslar;üo elo prc· 
mio proporcional :10 wmpo qnn dcv.iam srnir no Exrrcito, 
declaro a V. l~x., p:tra s1•u eonhcciim:nto c afim ele fawr 
constar ao dito Jn-;p()ctor: 

i. o Que os ojwrarins militares comprehr:ndirlos na S('gmula 
partr do art. 2ti:l elo J\r,.~nlamcntn ;1ppro1·arlo pt:lo Decreto 
n. !ili8 rle 19 tle~ Outnhro tle !Hi:2 thn din•ilo :10 pn~mio alln· 
dido, quando transf1~riclos para 05 corpos do Exercito por 
e·onvcniemcia elo ~,ervir:o () orel()m rlo Governo Imperial; 

2." Que os opera rios milit:trcs no cnso previsto pelo :1rl. 2Gi 
do nwc;I\lO n•gulamcnto não t1'>m direito ao rcfcriflo premio: 

3." Que o tr'illpn tlf) serviço, conforme displte o art. 263. 
dei'C S()l': tlr~ drz nnuos para os opera rios militares que tivr
rern sido aprcnflizrs rtrlilir()s; ele oito parn os qnc st' hoilvc
rrm alislnclo 1·oluntariamcntc; e, linalmenlt•, ele sr:is para oc; 
que, tendo obtido ltai\a por eonelus~o tlc tC'lll[lO, rJuizcrr,m 
continuar a servir como engajnrlos; 

11." Que o prendo tem ele c;cr alJonntlo proporcionalmcntr, 
conforme determina n 1\l)soln~:io dr ;; rlc Abril de l8i3. 
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As;:im, poi:;, cumpro que o mesmo Inspec:tor Yorilique 
(j\Jai'S as conLli1;ões em que foi fc:ita il transfcnmc:i:1 das prnças 
:~ quo se rdore, allm de prorideneiar de acc:ôrdo com as dis
posJ~ões e i ta L1~1s. 

])cus (~uarde a V. EL- Marque:: tlo Tlaral.- Sr. Conse
lheiro AjuLlan \I' (;cncral 1lo E\crcitc•. 

N. lL2.-FAZE:'íD.\.-I~>l 27 l>E FE\-EIIEIIlU 1>1·: IH7\l. 

A~ cont'ls de fornet~imcntos :'1sB(~p:uti~'ii~·::. puldica-, tlt~\ cn1 ser L'1l!lfl!l'illas por 

d1lllS do~ rc--.pC'diYus ClHpn~.~a~II)s, ault•s dr :-.ll:1 rc:nes~a 11:\!J. o 'l'ltesourn. 

l\Jinisterio uos :'íe:~oeio' Lln F11Zcncln.-Hio de Jant·iro em 
27 de Fe1·ereiro de I Hi\L 

lllm. e E\.111. Sr.-Par1_1 quu pos,a111 ser enmpritlos os 
Avisos deY. Ex. ns. 6\Je 12H de 1!1 n 2:i rle Janeiro pro
ximo H mio, mUJHlnudo pagar a IJlWll tia 110 8\li ;)IJIJO, i lll por
tancia das df~spczas feitas em HczcnJIJro ultimo con1 3 explo
rar~o <la estrnda d<· S. ~lathr·ns 11 Urueú, ,. a tle 70-~:311:1 do 
gaz consumido, em Untubro ~~ IJL•z(•Jnbro dtJ nuuo passado. na 
Sccrct:uia 1le Est;Hl:J dcs,;e 1\linislcrio, rogo 3 \-. Ex. se digne 
ordenar que as inelusas contas das refr>rirla:; 1lespezas sejam 
conferidas de conformidade I'OIIl o sr•tt Ari>o u. \J de '• d1~ .Ja
uciro do coJ'l't~nte ~11110, porrp1:111to l'lll uma 1lcll:1.:: 11~ um J't'S
ponsavl'i assi:,;nando 11 I'L·ria c 11111 flll'lli'Cudor pas;;ando recibo 
do qut• fornec<~ll a ,.,,e responsavt•l ; 11a outra a " Jlio du .Ja
uciro Gas Comp11ny » assig·nou a conta que aprcst'111ou ; e se
gundo o citado aviso essas eont~s dcn•m ser con l't•ri<l:is por 
tlow; empregados dns Hepal'tir:ilr•s stil)()nlinadas 1111 .\liuislnrio 
a cargo de V. Ex.,"' quaus st•r:,n n·spoHs:1vnis tll'l:ls fnltas 
havidas. 

lJens (;uar,le a\~_ Ks.-AflimsJCelsn d, Assis Fi_qnl'i1'!'do. 
-A' S. Ex. o Sr. João Lins \"ieira Cansms~o de Sinimhú. 

N. ua.-JUSTIÇA.-E>t 2R nE rEI·nmmo nE tsín. 

Hecommcmla aos Juizes t.Lt CUrte que niio ;:ulmitlam oulra follt.:1 senão o 
Di,ti'Í•J Ojficial co:uo pro' a tia~ publit·a~·õcs de cditacs . 

.,_,L' Sccçiin.-l\linisterio dos );cgneio~ <la .Jnstit·a.-llio 1lo 
Janeiru em 28 tlc Fevereiro de 187!1. · 

Satisfazcnilo ú requisição do Ayiso do l\Iini,;terio lla Fn'.'IHla 
de 2:2 do correntP, rc-commeadu a V. S. fJlH', t'lll ,;cus dns-
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p:1clto~ unh·!talltlo a ntli\~çiio Lle etlitac~ •li' prar;a, iiPlcrmine 
t}UC ~ejam elles puhlir·ndns no J)i(l)·io O.[iciol, ;,lóm !lc quaes
quer outros jornncs em qno as p· rtPS queiram im:eril-o:<, n'10 
:Jdmittinrlo como proYa de sun puhlicn [lo nos antr s, sen~o n 
exemplnr da folha ollicial elll ttne ypnham transcriptPs. 

Dnns (;uardc a V. S.- La(a!fetle Rorlrigw•s Pereira.- Sr. 
Juiz de Direito da ...... _ 

:\. 11'1.-JU:->Tli_:A.-E\tll>E)I.\HI;o llEIHi\l. 

Declara o l'loli\O d1~ 11:Ín n'..::oh!'r o (~o,erno Ullla e011:mll:l relatÍ\a a 

jnstilicari"i~:s. e:·nL>~''"' '"' cw-las e J"'nalida•le uo c;>ime de· l'erjurio ua~ 
n;c-.;mas jll~tillra~:~Jt·~. 

2." Seer,iio.-1\linisteritl dos Negocio> ll:1 Justira.- Bio de 
.Janeiro em f de !\tan:o dt• ll'ii\J. 

Illm. I' Exrn. Sr.- Com otlil'in n. li de 2\l de Jamim 
nltiBHI snl.Jnwtten cs:ca l'resitli'neia ú dceis~n tio (;on·rno 
•liven:a' dmi,:ns "l'Postns p..Ju .Iuiz ~lnnkiJ'al l' de Orphiios 
1lp tern'o de Ar1~:1s, :'!~· n::1 dn,; h~·potheseg nu qun a< ju,till
'~nt:i)es tonwm o c~r:•ctcr tl1· c<~u'a~ civeis, e .nta~em Llns 
n·spertiva,; l'n:;tas, I' linalnll'flll1 :,;obre a penalidade do crime 
t],) JIPl'jnrio na~ nw,mas justilil'alLil':'. 

Em resposta de..taro q1w. v1:rsanllO •'s,ns tluYidas :;ohre um 
caso OI'CU!TCII\P, conw 1:"nst.a !lo:< proprios tc·rnH>S da eunsulta, 
não cabt: a iuterfPrem·ia 1ln t;ovcrno, segundo a doutrina dP 

varia> decisi1C>. 
}),,us (~nanle a Y. E'\.-}Jt{'ufetl•' Jlot/ri:rll<?S l'iTcira.-An 

Sr. Pn·siuentc 11:1 Pro1·ineia dt~ S. !':1ttlo. 

~. u:;.- .Jr~TII.:.\.- E~1 f til·: ~~"-n':o nE tHnl. 

SiJbl''' n farlu lle pq·u· lllll:l c:1~a 4'01\liHL'rr.ial YE'Utlcn lo ia7.t'Hd:l!o0 111eiliauli' 
p:·~··c:-.1,. e hn~D, 1\t,\.:-i s~:n ro~Hill!S~:-io. 

2." Scel:iin.-1.1ini,trrio 1l03 Negodos !la .Jnst:~·n.-llio de 
Jrineiro t'lll 1 dt: ~l:m;o de lR7\l. 

Em rrsposta ao o!lieio de H tlo lllf'Z fi·,(]n úre·cn do racto, 
contrn o qnal 1epre,:c·ntuu o Chefe de l'nlicin Lia Côrte, de 
<J•~I!~r-s'' a tirma s•JI'ial de Duarte & J\I'OUca, venuendo, me-



diante pnigão e Iauro, (' ,;rm colmlll(ja 1le cotumb,ãu, merC<l
uorias import;ld:tS 1!0 l'Sl!'allgCii'O Oll liiJllÍ !'OIIlJit';il\ S pela 
mestua lirnw, c:,IJe-tne ded;ll'111' qtw sendo eal'lltlerbtico tl11 
runcçuo d1~ :1genle de I..il~'o a Vi·tHla rl1~ (•Jl'eitu,; [tilll'ius por 
conta de 'üu donu, n~o se púdc 11pplic:n· 11 dbpu,;iç:,o do 
art. 6." do UPcreto n. XiiH de 10 de :"'oVl'Hlbro de 1Hiil aos 
rtne na qualidade de eomllll~rciantes ventlem por si ou por 
seu~ preposto,; e!J'eilos d1· ,.:en com111ercio no protlrio estalll'l<:l
cimeuto, l'Olll pr(•giio e hm1:o. meios rpw li IPi n~10 prohibe 
Has yen1las particulares, nem tornou cxtlusivos ['ara os 
:1gentes olliciae>. 

Deus Gtwrdc a V. S.- La(rrl;ette Jl!Jrlrigue.~ PtTeira.- Ao 
Sr. Presidente da Junta ComlllPreinl da capital do ltntwrio. 

~. 116.- .JUSTIÇA.- E)! 1 li E )!Al\l;o llE 1:~7\1. 

2." Secr:ão.- Minu;tprio tlo~ l'lcgocios da .lnslit.:n.-Biu ue 
Janeiro em I de Maq:o ll1• IKi!l. 

Illm. e Exm. Sr.-Com refcrencia :~o,; oflir'ius ele 8 e :lO do 
mez lindo árerca do requerimento, que indeferi, do l'l'IJllJOtor 
Publico da co;·;wrea do 1\io llonilo, Bar·hnrcl João Coelho 
Gomes Hibeiro, rleclaro li Y. E\. fJlW os Presidentes de pro
vi nria 11Üo J)oJem roneeder mais de trrs moHS t.Je licl·nça 
dentro rlo anno, sal\'11 o cnso do nrt. :Lo rio Decrdo n. 2'i7 de 
H:i de ~ovembrn dP iíl'~2, que e\igc a commnnicaçiio rlo 
a c to ao Governo Im per ia I. 

Deus Guarde a Y. Ex.- La{CllfPit" llotlri!t''fS Pruim .-Ao 
Sr. l'rcsidentP rln J>rorimia do Hio rle Janeiro. 

J\. 117.- J(;STII_:A.- E~! 1 DE )IAHÇO DE 18i\l. 

2." Secçiio.--Minisll'rio rlos ~egocius da Jusli~n.- Hio de 
.lanPil'tl em 1 d" i\lar~·o de iH7!l. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o ollieio rle 6 do mez lintlo suu
metteu V. Ex. á rlrci~iiu rlo Governo a consulta seguintr·, 
npn·senliula pL·Io •:urador Geral rle Orpltão,; do termo geral de 
1\l;~cahi\ : 

Se o indivitlno, que é cego, pódc ser tutor de ~em filhos. 
Uuci~;1les do IRí!l. ~O 



7/J, 
Ern re.spost~ calw-tnc declarar que uâo podendo a ce~ucit:a 

ser cousideraLia em direito rnoti v o de susp1msão do patno 
potlcr, n~to rstú o cc~o impo~sihilitauo de ser tutor c :'dmi
nistrador do:; !JI~ns de ~~·ns hlltos, uos termos da Unl. LtV. l." 

Tit. S~§u." Deus Guarde a V. Ex.- V1{11?f'tt,, ]lodrit!ncs l't'l'l'ir((.-Ao 

Sr. Presidente da ProYincia tlo Hio de Janeiro. 

:.'\. 111-l.-At;\\lCULTIJI\.\, CI)JPIIEitCHl E OBI\ \~ PUIILICAS. 
-E)! I \li: :>1.\1\l;t) DE 11-\i\l. 

Expede insln1C0ÚCS ao Engenheiro t;alclino Alves ~lontc•iro, l"m m<l<li~Jo 
tlc lotes e c'lalll'lecirnento tlt• innni~rantcs nas colunias lJ. Jq\>c\ c Conde 

tt'En, 11:t Provinda tln Hio Crantle do ~ul. 

N. '2.-:1." Set'l';lll. -llin~ctoria 1\a A~rieu\lura. -~Iiui:;terio 
1los .Ne!.!'ocios da A!.!'rienl\ura. C<lllllll~'réio c Obras l'nhlica,;.
Hio üe' Janeiro I'ItÍ I dt• 1\l:,rÇ•) tle 11-li\l. 

lneumllinilo Y111. 1la commbsiío üc mctlir lotes e (\SlalJC
Iccer immi~rant,•s nas colonias IJ. lzahr,l e Contlr, ü'Eu, na 
Província tio Hio <;nllttle t1o Sul. cn.ia l'ntaneip~1;:10 convem 
pn\parar Jtll intnittl de lil11'rtar o E.;tat\o tllS pes:ttlos encar~os 
1:oneernentcs :to sl'n'iço tla col•miz~6to, n•cotllii\I'JHlo-l\lC 
que, no tlescmpenlto da alltHiitla commissão, procure tornar elfectiv~s :ts 1n·oviueJ11:ias seguintes: 1." Comrçar:'t tlcstle lop:o ~~ cone! nir:'t no prno tle seis mezes a construc~:lío 1la estrada, jit 
esltt1h11la, orc::11\a c Plll parte lor.atla, rntre a' i !la utl S . .Jolío 
do Monte l'\t~~ro I' :1 t·olon i:1 Condt· 1l'Eu. '2." Promoverá a 
nwllii.:ão Ül\ lote,; ll:tl'a o itntltctliato csl~l!wlt:eimento dos colo
nos, apús sur1 c\wgatla, proporcionando esse sen·iço ao numero 
tlflimini~rantesqlll' parn a\li st•llirij:lln mens~lmentc. :\."Eman
dpadt as linhas. cu.io' Jnor:ll1orl's possam sl'r \i\wrlat\os tkstlt· 

• j:'1 da tuwla t1o !·:,;tatltl. 't." V"ritiearú ns lin\t:ts, rnj<lS mora
dores precisatn ainda UP prott\f'.çãu por partt~ do Governo, e 
indicará as mrtlit1as que J,wam ser adaptadas no intuito Llt: 
podaem viVI' f' sobre si dt\ Julho proximo futuro Clll diante. 
;; • o Aos eolonos reecm- c.lwgados rarú lo~o c!Teeti vos os r a
yorl's do 1\l'~ul:tttH~ttlo ilt~ 1\l tle .lnneiro 1le 11-l<ií, 1\e modo IJ11(' 
n:1o liqurm detidos Hll' Jl:,r.-acõc"' ;tlt~lll 110 l•~mpo stricwnwntc 
necessario ao seu e,:ta!wlecimenlo, Jtelll encontrem motivo d1• 
qneix3 na ücmora que possa llaYer na pcrccpçüo de tacs fa
vores. l'ara que estas proYidcncias possBm ser Hei mente exr,
eulndas, C'\l'L'ÇO ortlrm ú Thl'sour:.~ria de Fazenda para qnr 



mens<thncnte entregue" Ym. a qn;lnlia (]C H:llllli·'-IJOIJ com 
destino á eonstruc1;iio (]fi cstrnda e sntisfat;a rnm ]ll'l''tcza 
quaPsqucr reqni;;ir,rirs feitas por Ym. no intuito di' desem
penhar-se da commissão que lhe é conliada. 

Deus Guanle a Vm.-JO!Io Uns Vil•im Cansansrio de Si
nimlní .-Sr. Engenheiro (~alui no Alves Monteiro. 

N. ll\J.-(;UEl\HA.-E~l I llE ~L\1\1.:0 llE 187\J. 

Dpc·lar:l que o nmcial, qnr, ('Qilli\UllHl:t. rmnnlalivamentr tlnas companhias, St.l 

Jcye ter um Yoto Has reuniilcs do rcspcdivo ~-onselilo er.onomico. 

~linisterio dos :\cgocios (]a Guerra. -H i o il1• .lnnelro, I de 
::\larço de 18í\l. 

Illm. c Exm. Sr.-Deelnro a V. Ex., para seu conhcei
mcnto c nus convenientes, que o Otliri:d que commanda 
eumulativ:mJCnte dtws eump:mllias. sú dcn· ti'l" nm \nlo nas 
n•uJliõcs do n•spC'divo ,·om:i~llw econolllÍtil, liranilo assi1n 
rcsnlviun a ('onsnlta, (li' qtw trata o oflitio qtw lhe tlirigin o 
Cnmmando dns Armas da l'ro\•incia do Hio Grantle do Sul 
•·m li de .Janrirn pro"imo lindo, e qUI: , .. Ex. sulnnetten :'t 
eomiueraç1ío destel\iinistl'rio cnm inl'onnnç~o lia l\epartiç1ío a 
,,.ntcnrg-o, n. 200 di~ 18 de Fevereiro ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jllorqwz do Jli'I'V 1l.- Sr. r:onsn
ll!riro Ajudante (ienrral do Exercito. 

:\'. 120.-(iUEHHA.-E~! :1 DE l\1.\1\CO ])); IHi\1. 

J),·elnra. qnn o abono do IJUJ.ntitalivo para aluglll'l 1lc rri;II]IJ fill!lJll~tl' ao.:; 
Onic.iars, qnr m:;rell:un e111 ~crri~·o. :JOs n·moYido~. e preso:-; rlt• C01'l'f'l'l.<lu' 

sal\U se esti•;erem rm t.ommissão 1lc corpos c:-;pct·iacs. 

_\linisterio rlos Ncgorios tln (incrrn .-Hio de .J:mciro, 3 de 
.\!ar~o de 1Ri\J. 

Dt::n• ."""'", n.n.c;. 
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tle <;riauo ~~os Ollici:trs weso:; ue correr·r:~o. qu1·, un fúrlll" 1lu 
ubpusto em :\ri:<o 11.~ H dl' Agosto d~tqnclle anno, a referida 
V<llltagt~ll1 l'tHHPI~te aos Ollieiat·s •1ue mardHtdl cru se•·vi,:o, aos 
retn•Jvltlos. e pre,;tJs ,],~ cnrrr~e~ão, sal\·o ,w e~ tiverem em com-

missão de corpu~ C'P''ci:H'!'. 

:\. t2l.-F.\ZE:'\IL\.-E>I :l DI; :\1.\111.:0 DE i8i\l. 

!Jcl'Ltra tle <[llOJt<l" d''"' rnnl:~r-sc ""' tli11lt<\ÍJ'O' tlt• orplt:ios :1 l:tX·' ,,,.I <>; 

""'""""" "" CiJTttlar u. •,j .\ ,[e ~~ tio Nu>cllli>ro ,[c 18i8. 

:\IinistPrio 1los \egoi'ÍtJS tla Fazen1b .-Hio Lle Janeiro em :1 

uc Março de i8i\l. 

A!Ton"o GrlstJ d'' A~si:; Figueired", Presitlente Lln Trilm
nal do Thesouro \acit~nal, em solllr.;ão ús tluvitlns que se lt

1

ffi 
smcitmlo sohrc a wnladeira inte\\igeneia ôa Circulnr n. hi A 
de 22 tle Novembro de 187:-l, qnc rcuuziu n taxa dt~ juros dos 
dinhP-Íl'OS ÜOS Of]'hitOS, uel'lara ilOS ::;rs. lns]WCIOfi'S 1las 'l'he
sourarins ul' Fnzl'nila. p:1rn os devitlos ell'eitos, qnc sómentc 
daqucl\a unta Ptn tli;mlt' conl~,r-sc- ha aos Llin

1
tciros recolhi

dos a no\·n taxa, licauuo li \Te aos Juizes 1k Orphi\os, tutorns e 
cnrndores reclallllll' o p~gt\IIIClliO, St' nüo se eonformnrcm com 
o disposto nn rPI'Pritln ctrcuh1r. 

,tjfottSO Celso de Assis Figttl'irerlo. 

ldentico ao Concwlln•irn nirCL:tor Geral da Contabilidaue tlo 

Thesouro N:wiot,al. 

ll:t pro' itJt('Jtlo a ""' n",'llr;o s"brc ,\.,,paclw .te papel tle '"'l'rCS''""'I r\as
sillr~~tt(l rumo ~ proprio ll;H'<L c~crcYcr. 

:\'. 1.22.-F.\ZE\IlA.-E~I !1, DE MAHIIO DE \87\l. 

l\linistrrio tlos ?'r!!odos da Fazencla.-Hio de Janeiro em /1 

de Mar~o 1\P 187\l. · 

.Affo11So Celso de Ass's FiguRirerlo. Pre>dLh,nte do Tribunal 
do ThPsotHO Narinnnl. commu ic1 :J() Sr. Im:prctor da The
sonraria tlc Faz"JHh tl:l 1'1 ovincia 1\n Bnhia qne o mesmo 
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Triliunal, tendo presPnt'~ o rrrur~o tr:lllSlllittillo com o seu 
otlicio n. lli~ de 27 de Dewmbro nltin~<J, int,~rpo~lo pm· Ca
tilina & C.• d:1 decis~o da dita Tltesourari;l confirmando 11 
da Alfandeg-a. que d:~ssificon na l." pnrtn 1ln art. 7t);l da 
tarifa em vigor, para pagar a taxa de !tiO rúh o Ulogram
ma, como • proprio pnrn escr.:VPI' •, o papl'l !]UC snblllr;tte
rnm a despacho pela nota n. 138\l de lti de OntuiJrn tlü Hl78, 
como , para impn•ss;i:l tvpo)..lraplden. , sujeito ú ta\a dP. 20 
n;is, m:1reada !IH :l." partfl do citado artigo; l't'solveu dar
IIHl provimento, afim tle Sl'l' n llli'!'eadoria o111 qn,·~t;in tln,;pa· 
cilada mmo foi classilic:Hla pdos recorn:ntc~ . 

.\f(onso Celso de .\ssis Fi!JII"Íi'fdo. 

::\. 123.-L\ZENlL\.-E~! 'L lllC M.\HUI lll·: lHí\1. 

--'PJ~r•J\;t a Ucd:;;io tla Thcsouraria tlo l'ernamhu('tJ man1lawlo cumpri r 

uma prccatoria para o embargo tlo3 juro~ de apolires. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-1\in ,Je .lnnciro em 
'~ de )!arço de i8í!l. 

Affnnm f:el'o lle Assis Figncircclo, l're,iílent'~ do Trihunnl 
do The,onro N:H'ionnl, comlnunica no Sr. lnspeetor da Tlw
sou: a ria de Fn,~nda da l'roYirwin d•l l'ern:Hnbneo, em res· 
po,ta a:~ seu otlic:io n. 22 de lO de Feverl'irn proximo passa
•lo, fJUe ficn approva1la a mn deeis~o uwndando, contrn o 
voto do Procurnrlnr Fi>eal, f'lllll[ll'ir uma prc•eatoria rxpedid:1 
pelo .lnizo ele Uircilo d11 Cin·l da eidad': do 1\i•eit'e para o 
embargo dos juros de onze apolil'es da tlivid;l pu!Jiie<l. dndas 
por D. Jonnnn Lourcllf.'O Coelho Malvcira em garnnlin de 
um cnntr:,to tirnwdo por srn marido, .los.i :\lannel clu Costa 
Ganlitto; vi~lo qun o art. iíl2, ~ 2.", do lh:g-ulanwnto :mnexo 
ao llecreto n. iaí dl' 2:; drl J'\ovemhro 1le lH:iO revogou a 
1lisposi~·ão elo art. :IG da Lei de l.) de .\"ov,~niiJI'O dn 1H27, 
como S•J a1'11a claram"nte C\[li'CSSO no .\vi"o de: 1!1 de Maio 
dr. 1H:iii, c: n~o aproveita par:1 o rn .-o YCr tento o clispo:;to no 
art. 2:1 do lleereto n. ií'iii'~ de ~ d11 Novem!Jro d11 lHí3 qur., 
akm dis~o, ,) arto do Poder E\ecntiYo, c n:·;o podia rcvog-:~r o 
citado l\egnlamPnln de 2ii de :'\oyembro d" lf<iiil. emanado 
do Poder Lcg·islativo. · 

A Tons•J Celso de Assis Fi,t;twirrrlo. 
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i'<. i2'J,.- FAZE~DA.- E~l ~~DE MAI\Çtl DE IH/\1 . 

. \_ força, operarias c pessoa< de ettuipagem das .\.lfantle~as tém direito 
:\ ajuda tiC CUStO peJo lt•:th:tlho do sa\vaii\CII\0, :tffl'l':tdac;iio, sr•gur:tll•~a l' 

l:!narlla Ja-. mcrr;ulorias naufrag:uta..:.. 

Ministerio dos Negocios Lia Fazenda.- Hio tlc Janeiro em 
'•· lle l\lar~o llc IHi\l. 

Affonso Ct~lso tle .\s-.ds Fi::cucirelln, Presidente 1\o Tribunal 
uo Thesouro :\acionai, em deferimento :i petiç~o transmittida 
pelo Sr. lnspt•ctor da Thesouraria de Fazen1la da Província 
do Cear~ com ollieio n. 2 1\e :\ tln Janeiro proximo -passado, 
em que João Francisco ue Almeida, José Venaneio c Hieardo 
José l'nn~ira, tripolantcs dos csc~lcrt•s !la Alfantlcga !la mesma 
jlrOYineia, rPelamnm t:ontra a tlt't~is~o tla dita Thesouraria 
negando-lhes o nliono tla grali!ic:H;i"HI qnn rnqUt~rt~ram. por 
terem ido com os empregados Lia tlita Atranllcga ú Praia tlo 
Periquára, por ocrasiiio do nnufragio tla c>cuna amcrieana 
Fm11cis U. Davis; tlcclara ao referido Sr. lnspector que os 
supplicantcs têm direito ú ajuua de custo ú vista do disposto 
no art. 8íi, n. :1, tlo Hq~ulamcnto annexo ao Decreto n. G2i2 
de·2 tle Ag-o,;to de IHiG, que sr~ refere ao art. :J:l\1, regra H.", 
do de nl de Setembro tle IHíiO, o t(Ual manda nbonal-a ú 
força. operario> e tHJssmts de equipagem, pelo trabalho uo 
salvamento, arrecall:u:~o. segunmca e guarda das mercado-
rias naufragatlas. · · · 

.\{/imso l:e/so de Jssis Fiqllrirerlo. 

N. 12:i.-GUEHHA.- E~l 'l DE MAHCI) DE 187\). 

J)cdara rtnü 11111 2.n CadciC r\o E,crcito, pelo farto de havor ClllllJHÍtlo 
um anno tlt~ pri...,fín pm virtmlc ~lc sentença, pcn\e ;l:; vanta~CII" ílt• 

volunt:uin. 

Ministerio dos Ncgocios da Guerra.- Hio de Janeiro em 
r~ !\c l\larc;o tlc i8i\). 

ll\m. c Exm. Sr.- Com a inforrrwr;ão da Hepnrtiçãll a seu 
cargo de 22 lle Fevereiro ultimo soh n. 2t:l, submetteu 
V. Ex. ú consideraç~o deste l\linistcrio o officio que lhe 
dirigiu o Commando das Armas da Provincia dn Mato G:rosso, 
~obre a tlclibera,;iío qnc tomou lll' declarar ao Commandantc 
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lwtalhiío de ~rtillwna ~ pti que o 2.° C:tdt'lO 1\omiío 
Lino da Silv~, pelo facto de haver eumprido um :mno li(' 
prisão em virtude tle scn tença, pertlcu :JS vant~gcns de v o
I unt~rio, nos termos do ~ :1." do art. :; . o tla Lr~I n. i lO l dn 
20 de Setembro tle 1Rti0, ;., tle conformidatlc com n Imperial 
Hesoluçiío tlc 8 de 1\lan:o de IRi:l e Avbo tle 1'1 ile Novembro 
do mesmo ~nno, tlev·e tlrsrontar :11p1clln prriodo do sru 
tempo de praça e sen ir por nu\'f\ armos, como ~e recrutado 

llr, tudo inteirado. commnnico a Y. Ex. que t1ca approvadn fosse. 
a rlelibcrado do mesmo Commandante, tanto mais que a db
posição do· ~rt. ii. 0 ~ ~-" da Lci ~eima citada foi dcdaratla per
manente pelo art. 3." da Lei n. 1211G tle 28 tle .Junho tle 18~:;, 
ú qual se rderc o Avi;:o de l/1 d<~ :'\ovt•m!Jro tambcm menc!O-

n~do. 
lleus Guarde ~ V. Ex.- .lln!'IJIIr::; do Ilrrvnl.- Sr. Con-

selheiro Aj udantc General <lo Exercito. 

N. i2G.- GUEIU\A. -E~! 'l DE )1.\J\i:O DE 187\l. 

Declara 4ptars as 'antagen~, qnt• cnmpdrm aos Olllrinr..: honorcuio~ c 
rdorma.dos, (IHatulo C !li scn·it:o. 

Minislerio dos Neg·ocio' da t:uerra.-1\io de .Janeiro em 
1 de Março de iKi\l. 

Illm. c Exm. Sr .-Communic::mtlo-me Y. Ex., t•m o scn ollieiu 
n. l8i de:; de llezem!Jro ullimo, que o Ins[Jector da Tltesou
raria de Fazenda des:-a pruvincia consultúra se dnvia ou não 
t.:ontinu~r a abonar a grntilicac:iio atltlicional pelo dobro não 
sú <~os Olliciaes honorarios, mas ta mlJt'lll aos reformados, em
prrg·ados nas co!onias e outros estabelecimentos c serviçus 
militares, declaro a V. S., para seu conhecinl!\nto e em so
lução ú referida consulta, que aos O!liciaes honorarios e re
formados que ~inda estivt~rem ahi em servic,:os, "ú compete 
addicional simples, nos c:a,:os em qne ú nwsma possam ter 
direito, de accôr<lo com o Aviso de 2'2 de Ahril de iSG~ e 
Portaria de i4 de Novembro de i876. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marque:: do Ilervnl.-Sr. Presi· 
dente da Província <le !\lato Grosso. 
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a purcontagt'Iil Uos Ctlllcctorcs c Atlmiui->tradorcs de Mrsaf; 
de Rcnths pela \'f''~tln fip e!'t;-~mpilll'H, ~~ pnwiolenria ~oh!"C og resprctitos 
petlido::; c motlo por que t!CY~'lll t>lia:-; :-.,·r inultlis:ub~ nus papris finJo~. 

Minist<'rio do~ :'o!p~ocim• da Fazenda.-1\io de Janeiro rm 6 
de .Marr,o de i8í9. L 

Affonso C:elso di' .\<'i~ Fi,l;·ueircdo. Pl'PSitlPnte no Tribunal 
do Thc~ouro ;>;acinn:d, d4'4'1ara :tos St·s. Insp•~etores das Tht~· 
sonrarias dn Fazt)nda. para a d··vidn c'i.ecnção: 

1." Qne fita J"4~tluzido a ,],us por Ctlnlo, a contar elo I." de 
Ahril pro~ imo fntnro em di:mte•, n pori'I'Tltagem que recebem 
os Collectores e Admin:st arlort•s de :\[e,;as ue Htmuas pela 
venrla rle e•stampil\ias do selln adht•,;ivo: 

2. o Que os petlielo;; li e estampillws, qnr ll'ora em di:mte 
fore111 fl'itos IH'los elitos Pxaclores, deverão 'er ncolllpanha· 
dos de nma d•·monstrnr·~o. por valorPs, das fJIIO Hcnm existiu· 
elo, rspecif1c:mdo lambem o;; valorrs da importaneia JWdifla, 
afim do ~e. v,.rif1enr a exact'd~o da 1lemonstrae~o e r,~elnzir 
(•ssa imnortancia, no ra~o rlP se n'eonhc;\cer qne (~exag-erada; 

3.° Finai111Cntc, qne as estn111pilhas ele torlos os rrqucrimen· 
tos e papeis findos rlcvcm ser inutilisatlas por mnio ek alicatt'• 
na occasião de ir,•rn para o arrhivo. 

Affo!ISI) Cl'lso de A.ssi~ FiyHI'imlo. 

N. 128.-FAZENDA.-EM (j ))E )L\1\Ijll lJE l8í!l. 

Nega o aforamento de uns f.t~tTPnog arcrf•.:;citlo~ t~m S. I>omin:.ro--. de i\i· 
cthr•ro)·:·~·i-.to terem :-:ido cnncctlitlos :i ~lunkipalitlaolt' para 1ogr:\t\Olii'O 

puhlit~n. 

Ministerio dos Xegoeios dn Fazenda.-Hio de .Janeiro em 6 
d·~ :\l::tl'\:0 elll l87U. 

lllm. ,. Exm. Sr.- Commnnico a V. 1 ~x. qnr, por dPs-
. pacho ele :211 de Fe\·erPiro proximo findo, foi in1leferido o 

reqiH,rimento Prn que Leite & Alves pediam o n!'ornmento dos 
terrenos accrescirlos aos rle marinhas :í praia ele S. nominQ'os, 
de ![lle est;~o de po>st~ c nos q' aes t1~m r·onstrnido henlf'eito
rias eom inelehita comcssiío da· Cam~ra :Mnnieipal de Ni
cthcroy; devendo, port:mto, a mesma Camara Munieipnl 
intimar os rcfnridos nel!oeia··te' ~ata ftliiiOVerr,m as erlifica· 
•;õe-; que alli existirc·m. visto q.IC e,.;sa loralidarle foi·lhc 
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espct~ialmenle concedida para logradouro publico, e ter-se 
nssentado que naquella parte do litoral não se devia fazer 
concessões de terrenos por aforamento c sómento, a titulo 
prccario, para os fins da navegação. 

Deus Guarde a V. Ex.-Affonso Celso de Assis Figueiredo· 
~A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 12\J.-FAZENDA. -EM 6 DE MARÇO DE 18i9. 

Manda accclera~ a cobrança da divida activa e "<Criticar no os Collectorcs 
e Administradores de Mesas de Rendas tem !lança legalizada. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em 6 
de Março de 1B7\J. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, rceommenda aos Srs. Inspectores das 
Thasourarias de Fazenda que mandem accelerar a cobrança da 
divida activa, e verifiquem se os Collectores e Administrado• 
res das Mesas de Hendas bem desempenham as funcções a seu 
cargo e se as exercem mediante fiança competentementQ le• 
galizada; declarando quaes os que servem sem ella, e marcan• 
do-lhes prazo razoavel para satisfazerem essa formalidade. 

Outrosim, ordena-lhes que orcem a despeza que será neces· 
sario fa~er-se para mandar examinar por empregados com· 
missionados e de sua conliança as respectivas estações. 

Affonso Celso de Assis Figueired,. 

N. 130.-FAZE~DA.-EM 7 DE MAUÇO DE 1879. 

Ào Ministorio do Estrangeiros compete providenciar sobre as condiçõe~ 
infelizes em fJllC possam achar-so cidad:to:s IJ_razileiros em paizes estran• 

geiros. 

Ministerio dos Negocias da Fnzenda.-Rio de Janeiro em 7 
de .Março de 1.87\J. 

Illm. e Exm. Sr.-Com o Aviso n. 47 do antecessor de 
V. Ex. de i6 de Setembro ultimo foi remettida ao Ministerio 
n meu cargo cópia do officio do Consul Geral do Imperio 
em Li5bôa datado de :1.2 de Outubro de !876, pedindo provi· 

Ucchõcs do f8i9. 11 
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denci~s que impeçnm n repetição de casos como o em que alli 
se achou o menor brazileiro Ovidio Joaquim de Oliveira, (JUC 
foi repatriado por conta do Estado. 

Em resposta ao referido aviso, cumpre- me communicar a 
V. Ex. que a Ordem deste Ministerio de 15 de Março de 185:1, 
de que trata o citado aviso, deixou de ter execução, desde que 
foram supprimidas as Me5as do Consulado pelo art. 781 do Re
gulamento de 19 de Setembro de i860, e não passaram para as 
Alfandegas, que as substituíram, outras attrihuições ácerca do 
despacho marítimo além das mencionadas nos arts. l!\}6 a 498 
do mesmo regulamento ; torn:mdo-se hoje escusada n fiança 
que n dita ordem exigia como gnrantia da segurnnça e pro
tecç1ío dos eidadi\os hr3zileiros engajados ~m porto.-; Llo Impe
rio por Capitães de embnrcaçõcs estrangeiras, depois que pelo 
Regulamento consular mandado executar pelo Decreto n. 
4968 de 24 de Maio de 18i2 foram tomadas a esse respeito as 
precauções e medidas convenientes; tanto mais quanto excg
dendo ás attribuições do l\linisterio da Fazenda, como já foi 
declarado em Aviso de 2 de Novembro do anno passado, pro
videnciar de qual(jUCr modo sohro as condições infelizes, em 
que possam õchar-se cidadãos brnzileiros em paizes estran
geiros, ao l\linisterio a cargo de V. Ex. compete tornar sobre 
o melhoramento dcllas as medidas que entender mnis acer
·tadas. 

Deus Guarde a V. Ex. -Affonso Celso de Assis f?i,q~tei1·eda. 
-A' S. Ex. o Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
Estrangeiros. 

N. 131.-FAZENDA.-E~I 7 IJE MAH(/0 DE 18i9. 

Sobre um recurso llc que o Trihnnal do Thesouro não tomon conhecimon· 
to, r,oncernente ao despacho de uma partida de botões, ua qual clcu·sc 
dilfcrcnça de qnalitla<lc. 

Ministerio dos Negocias da F:ncnda.-Hio do Janeiro em 7 
de l\larco de i8i\l. 

Affonso Celso de As~is Figueiredo, Presidente do Trihu
nal do Thesouro Nncional, communica ao Sr. Inspcctor 
da Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco 
que o mesmo Tribunal rPsolveu não tomar conheeimento 
tio recur:;o transmittitlo com o seu oficio n. 252 de 7 de 
Dezembro ultimo, interposto por Vaz & Leal da decisão 
da Alfandcga tla dita provinci:1, que impoz-Jhos a multa 
de direitos em dobro sobre 18,5 kilogrammas de botões de 
madreperola encontrados em 50 kilogrammas de bolões qull 
submetteram a despacho pela nota n. 902 de 26 de Outubro 



de 1878, como •tlc osso• para pagarorn a tax::~ de IJ,OO réi~, na 
ft'lrrna tlo mt. H::! da tarifa em vigor ; visto estar a irnpor
inneia dos mencionados direitos na alçada daquella Alfande
ga, e não prevalecer o argumento deduzido pelos recorrentes, 
de terem posto no fim de todas as audições a declaração de 
•ignora-se o mais•, pois, além de que a nota do despacho foi 
regularmente Jlrocessada, a addição relativa aos botões con
tém a declaração de sua quantidadtl, e não podia em laes con
dições ser imposta a multa do art. ãíti, §2.", do Regulamen
to de 19 de Setembro de 1860; accrescendo que se a ü1dicada 
tleclaração pertencesse á addição dos botões, estaria collocada 
em seguida a ella, c não no fim de todas as outras, referindo
se, portanto, súnwn lo ú ultima. 

N. 132.-FAZENDA.-EM 7 DE MAnço m~ 1879. 

necommenda o cumprimento da Circular n. til de \SG:í, relativa ao Jlaga
mcnto do dospozas com a condncção c sustento de pl'osos. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-nio de Janeiro em 
7 de Março de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, recommenda aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias de Fazenda que cumpram fielmente a Circular 
n. 61 deste Ministerio, de 7 de Fevereiro de !865, relativa ao 
pagamento de despezas com a conducção e o sustento de pre
sos, não satisfazendo pelos cofres geraes as que se lizerem 
dentro da província. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 133.- JUSTIÇA.- EM 7 DE MAI\ÇO DE 1879. 

Sobre exercício simultaneo do cargo de Snpplente o do posto de Omcial da 
Guarda Nacional. 

2.• Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de 
Janeiro em 7 de Março de 1879. 

lllrn. e Exm. Sr.- Com o officio n. 13 de i7 de Janeiro 
ultimo submetteu V. Ex. á decisão do Governo Imperial 
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cúpia do quo foi dirigido pelo 2." :-mpplent1~ ~lo Juiz 1\~u~\cipal 
do termo de Sautarém, consultando se ha mcompatrbrltdade 
entre o seu cargo e o posto de utnci~l da Guarda Nacional. 

Declaro n V. Ex., em resposta ao cit:~do otlicio e ao d" 
n. 27 de i7 do mez lindo, contendo informações sobre o 
assumpto, que, visto ter sido aquelle funceionario nomeado 
para o cargo judiciario, quando já occupava o posto na 
Guarda Naeion:Jl, deverá, conforme a doutrina dos Avisos 
ns. 27 e 28 de 13 de .Janeiro de 1869 e 317 de 4 de Outubro 
de 1871, deixar o exercício do referido posto, emquanto fõr 
supplente, cujas func~ões são continuas (art. (j.• § 3.

0 

do 
Decreto n. 1!824 de 22 de ~ovembro de 1871); e portanto 
ainda prev:Jlece a razão da incompatibilidado (arts. 13 c 1li 
da Lein. ü02de i9tle Setembro t!e 1850). 

Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 134.-AGRICULTUHA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS. 
-AVISO DE 7 DE MAUÇO DF. 187!). 

Resolve ~arias:duvidas sobre libertação tle .cs_cravos. 

N. õ.-2.a Secção.-Dircctoria da Agricultura.- .Minis
terio dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publi· 
cas .- IUo de Janeiro em 7 t!e .Mart;Q t!e 187\l. 

Illm. eExm. Sr.-Em officio n. H7 de 1 de Dezembro de 
1877 submettcu V. Ex. á consideraeão deste .Ministerio a re
lação dos escravos libertados no muriicipio de Sa!Jarú por conta 
da quota do fundo de emancipação, em audiencia do res
pectiVO Juiz. de Orphãos de J:3 de Novembro daquelle anuo. 

Com quanto a indicada relação contenha os nomes de 21 
escravos, parece, todavia, que 20 foram os ell'ectivamente li
bertados pela mencionada quota, visto que a escrava Mariana 
foi declarada sem valor vor seu senhor José Antonio Diniz, 
segundo consta da nota correspondente ao nome da mesma 
escrava, na alludida rel:~ção. 

Sobre a materia de IJUe se trata agitaram-se as seguintes 
questões : L• Declarado sem valor o r,scravo classific:~do deve a 
quota que tem de aproveitar-lhe. ser applicada em bene-
~cio de outro? · 

2. a Attestando a dassificação o direito do escravo, embora 
invalido, á libertação, deve elle continuar no captiveiro, ou 
dá· se o caso de ser declarado livre, sem indemnização 't 

3.• No caso affirmativo, quem deverá incumbir-se do tra~ 
\amento do escr:wo invalido, declarado livre ~ 



Ouvidas, relativamente a taes questues, as Secçuns reunidas 
dos Negocios do Imperio c da Justiça do Conselho de Estado, 
Houve por .bem Sua Magestade o Imperador por Immediata 
e Imperial Resolução de i do corrente mez, tomada sobre Con
sulta de 2 de Novembro de 1878, Decidir : 

Quanto ao primeiro ponto:- que se fôr competentemente 
declarado sem valor o escravo classificado, e como conse
quencia infallivel, o nenhum direito do senhor a ser indemni
zado, e d'ahi resultar sobra na quota do fundo uc emanci
pação, deve dar-se ú quantia que sobrar o uestino expressa
mente determinado no art. l1ti do regulamento, isto é, appli
car-se á libertação do immcdiato, se für sullicientc para 
isso ; 

Quanto ao segunlio ponto :- que é incontestavel o direito 
ú libertação, por parte du escravo classificado ; c embora in
valido e declarado sem valor. Não póde pois e !I e continuar 
no captiveiro. O contrario importaria flagrante violação do 
pensamento da lei, fielmente expressado nc art. 4:1 do res
pectivo regulamento quando prc~eitua quo a alforria decla
rada pelos Juizes de Orphãos, dentro das forças da quota do 
fundo de emancipação, é irretratavel e independente de 
quaesquer recursos, com a clausula unica, de ter sido seguida 
a ordem das classil1cações ; 

Quando ao terceiro e ultimo ponto :-que, libertado, como 
não püde deixar de ser, o invalido, devidamente classil1cado, 
entra elle no rcgimen do direito commum, e scrú alimentado, 
cQmo são os outros libertos, ou as pessoas livres que nã9 
podem trabalhar, nem têm meios proprios de sustentar-se. 

O que declaro a essa Presidencia, para os 1ins conve
nientes, convindo, entretanto, que me informe, sn alguns dos 
escravos, libertados no município de Sabar:i, são conjuges 
de pessoas livres, porquanto, a relação, já citada, declara-os 
todos ca5ados; mas nota-se a circumstancia de serem os 
varões treze e as mulheres oito ou antes sete, descontada a 
es~rava sem valor. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbli.- Sr. Pre~idente da Província de Minas Geraes. 

N. 135.-JUSTIÇA.- EM 8 DE MARÇO DE 1879. 

Não são devidos emolumentos por intimações da' despachos judiciaes feitas 
pelo Escrivão. 

~-·Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Hio de 
Janeiro em 8 de Março de i879. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao ollicio n. 26 de 24 de. 
mez proximo findo relativamente á consulta do Juiz de 



8G DI'.CISÜES llO UUVERNO. 

Direito dn comarca da capital dessa província, declaro a Y. Ex. 
que não são devidos emolumentos peJas intimações dos des
pachos judiciaes feitas pelo Escrivão, quer dentro quer fóra do 
carlorio, visto que o art. i2l do Hegimento annexo ao De
creto n. 5737 de 2 de Setembro de hl7 4 só se refere aos a c tos 
que, como as citações e notificações (art. :1.08), estão especifi
cadamente sujeitos ao pagamento de custas (Avisos ns. 20 e 
5111 de 13 de Janeiro e J.9 de Setembro de 1876, e 5'17 de 30 
de Novembro de 1877). 

Detls Guarde n Y. Ex.- La(ayette Rodrinucs Pe1·eim.- A() 
Sr. Presidente da Provinda de Sergipe. 

N. 13G.-FAZENDA.-EM 8 IlE MAI\ÇO DE J8í\l. 

Nas notas dos despachos qnc se processam nas' Alfan<lcgas ni'io podem fi. 
gurar actos que não sejam firmaUos por empregados das mesmas RepartiçtJes. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio ue Janeiro em 
8 de Março de 18i\l. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectorcs das 'l'he
sourarias de Fazenda que não é permittida a pratica estabe
lecida em algumas Alfandegas, de lançarem os empregados in
cumbidos da cobnmça dos impostos provinciaes as verbas 
competentes nas notns dos despachos que correm pelas 
mesmas Alfandegas ; visto que, sendo taes notas documentos 
officiaes e authenticos, que pertencem ao archivo dessas 
Repartições, não podem nellas figurar actos que não sejam 
firmados por seus empregados, os quaes são responsaveis 
pelos que praticam, c não devem ticar subordinndos á acção 
fiscal das Repartições provinciaes, em prejuízo da arrecadação 
da renda geral e do expediente das Alfandegas, comG já foi 
declarado pelas Ordens n. :1.30 expedida á Thesouraria de 
Fazenda da Província do Pará em 21l de Outubro de 1878, e: 
nesta data á de Pernambuco. 

Affonso Celso de Assis Fi,queiredo. 
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N.137.-FAZENDA.-EM 10 DE MARÇO !JE 1879. 

A~ decisões do Tribunal do Thosouro não podem ser alteradas por despachos 
dos Chefes dás. Rcparti~ões subordinadas ao Ministerio da Fazenda. 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
lO de Março de 187\J. 

Communico a V. S., p~r~ os devidos efTeilos, que foi inde
ferido pelo Tribunal do Tlwsouro Naeional o recurso que 
F<msemt :Machado & Irmão tlc novo interpnzer~m d~ dccisiio 
do antecessor de V. S. de 16 de Julho do anno passado, pela 
qual foram obrigados a p~g-ar a taxa de !;5800 por duzia dtl 
faC[IS par~ viagem eom bnin h as de couro simples, não sú 
porque o despacho de V. S., de 22 <le Novr,mbro ultimo, niio 
púde alterar a decisão do mesmo Thesouro, communieada a 
essa Alfandega pelo Aviso n. 2í5 de 26 dtJ Setembro 
do dito :1nno que deixou de tomar conhecimento do reGurso 
por caber na alçada da respectiva Inspectorin, devendo, por
tanto, subsistir a mcsm~ deeisiio ; como lambem porque as 
disposições dos arts. !Jrj(} c 978 da tarifa são dilferentcs, re
ferindo-se aquella ás bainhas isoladament<', c comprehcndcn
do esta as facas quando isola Lias ou ttuanuo neompanhadas de 

bainhas. 
Deus Guarde a V. S. -Affonso Cdso dr• Assis Fiyneirrdo. 

-Sr. Inspector da Alfanllt'ga do Bio de .Janeiro. 

N. 138.-FAZENDA.-EM 10 DE )IARÇO DE 18i!l. 

Approvrt a tlclihcração da Thcsonraria tla Bahia. rl'lativa ú lomn(la do 
eon tas atrazatlas. 

:Ministerio dos Negocios da· Fazenda. - Rio de Janeiro 
em i O de .Março de 187!l. 

A!Ionso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribn· 
na! do Thesouro Nacional, deelara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Provineia da Dahia que, á vista 
da informação remettida com o seu ollicio reservado de 
26 de Dezembro proximo passado , llca inteirado rle não 
terem fundamento as accusações que lhe foram feitas c 
das quaes se lhe deu conhedmento eom a Ordem de i9 
do Novembro de 1878 ; o approvado o seu acto mandando 
por Portaria de 26 de Agosto do mesmo an~istribuir 
aos :empre17ados da mesma Thesourari -cOttV1f,gÕS"l!~ 
ponsaveis a Fazenda l'lacional, relat" s<"~a.o\Üelxflteif.Msn~ê;., '-.,. 
187~.....: 1873 a 1876- 1877, para s ~ ·~dmadas em sn._iJ4, '-

"'' '''4. ~ 
Oos ~ 
'·'::~::.c ~DEPU T ~ (\OS ;;/ 

·~--- -.7 
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casas, sem retribuição nlguma, conforme preceitúa o art. 
5.

0
, ~ L", do Hegulamento annexo ao Decreto n. :52Mi de 

G de Abril de 1873; cumprindo que dê conta ao Thesouro 
do resultado desses trabalhos, cujo pontual desempenho 
muito lhe recom menda. 

Affonso Celso de A.ssis Fi!]ueiredo. 

N. 13\l.-GUEHIL\.- E:-r lO DE MARÇO DE 1879. 

Exlinguo o Prcsitlio de Sanla LeopolUina, na Pro,dncia de Goyaz. 

Ministr-rio dos Ne~ocio,; da Guerra. - Hio de .Janeiro em 
lO de .Março de tH7\J. 

Illm. e Exm. Sr.- Communicando-me V. Ex., em o seu 
officio n. l de :\ de Janeiro proximo lindo, que o Presídio de 
Santa Leopoldina nes~a província por sua população e 
commercio está no caso de Llispemar actualmente as des· 
pezas dos cofres gerae,:, declaro a V. Ex. que 11ca extincto o 
referido presi,\io, cnmpriiHio qne sejam recolhidos a essa 
capital o pessoal e material pertencentes ao .Ministerio Lla 

Quanto á crea~ão, por V. Ex. proposta no mesmo otncio, Guerra. 
de outro presídio no Jogar denominado Furo da Pedra, 
opporlunamente se resolverá a tal respeito como für mais 
conveniente. 

Deus Guarde a V. Ex.- lJfnrqttcZ do Ilerva!.- Sr. Prmü· 
dente da Província de Goyaz. 

N. 1'10.-GUElUlA.- E:-t H DE MARÇO DE 187!). 

llcclara qnc fica snhtlivit!it\a em dtt><' a fronteira de Sant' Anna do Livra• 
monto, ercan•lo·>O a tio Uru~nayana nn. Província tio Hio Grando tio Sul. 

Ministorio dos Negocios da Guerra .-Hio de Janeiro em 11 

de Março de H!7'J. 

Il\m. e Exm. Sr.- Snndo demooiadamentc extensa a fron· 
teira de Sant'Anna do Livramento, qne comprcbende a linha 
r\ivisora do Pamorotim, Quarahim e Urugnay até a barra do 
lJJicuhy Grande, o '!UO ditlicnlta a acção da autorillade mili· 



lar rpw tem de fiscalisar o st~rvi('.<J llt' ~.:·uarnit:;'io da JlW:;ma 
fronteira, declaro a V. Ex., para Stm conhecimeuto e go
verno, que fica ella subdividida em duas, en~ando-se a de 
Uruguayana, comprelwndida entre a~ !Jarras rlo Ibicnhy 
Grande e Quarahim-merim. 

A nova fronteira serú commandad.a pcln artnal Comman-
d:mte da gtwrniç:io de Umguayana. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marquez do lll'I"Vf!l.- Sr. Presi
rk ntn da Jtt·oviucia tlo llio 1;r:wll1~ <lo Sul. 

N. Hl.- FAZENDA.- E11 li nr·: ~L\nçn lll~ IR7~l. 

Digpc-nsa a assignatura dos r.onsules nH~ conhecimentos de carga dos 
na\ios :i vela. 

Miuisterio dos Negocias da Fawntla.- Hio rlc Janeiro 
em H de .Mar~o de 1879. 

111m. e Exm. Sr.- Commnnico a V. Ex. que a pra
tica adaptada no Consulado do Porto a respeito !los conhe
cimentos que acornp~nham os manifestos dos navios á ve
la, <le que trata o Avi~o do anter<~:;sor de V. Ex. n. tiO 
de :1 de Outubro dn anuo passado, não está de accôrrlo 
com o que dispõe a ultima parte do art. r~ot., do Bf'gula
mento de l!l de Sctem!Jrn de t8fi0. 

Ahi não se determina que os conhecimento~ st•jam cosi
dos no manifesto, e que as pontas do fio com que fo
ram cosidos fif)uem presas debaixo do sr.llo do Consulado, 
mas sim que os mesmos conhecimentos nli\m de nume
rados sejam rubricados pelo Consul. 

Hogo, portanto, a V. Ex. se digne providenciar para 
que aquelle Consulado observe llt'lmcnt<~ o que determina 
o A viso do .Ministcrio a meu cargo, de 22 de Julho do 
anuo passado, que _julgou não havei' inconveniente em ser 
substituída a a:;signatura do Conwl nesses ronhecimentos 
pelo sello do Consulado, 1\esdo que esses conhecimentos 
assim sellados vêm fechados e lacrados com o respectivo 
manifesto :í Alfandega hrazileira a que se dirigem , allm 
de que possa haver uniformidade nesse ramo de servico. 

Deus Guardo a V. Ex. -Affonso Celso de Assis Fiquei
redo.- A' S. Ex. o Sr. Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios Estrangeiros. · 
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Manda adaptar~> e•tampilhos do scllo adhcsivo feitas na Casa da Moe<la-

N. H2 .-FAZENDA.- E~l l2 DE MATI!jO llE i87\l. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 

:12 de Março de i87\l. 

Communico a V. S., para sua intcl\igencia c devidos cf
feitos, que resolvi mandar adoptar as estampilhas do sello 
adhesivo feitas na Casa da Moeda, e cuja estampa acompa
nhou o ofiicio n. 211 do Dirct:tor da mesma Repartição de 6 do 
corrente mez, as quacs deverão ser vendidas llromiscua-
rnenle com as que hoje se empregam. 

Deus Guarde 3 V. S. -Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
-Sr.Conselheiro Director Geral interino das Hendas Publicas. 
- Communicon-se ao Director da Casa da Moeda. 

N. H:l.-FAZENDA.-EM 12 DE MATI!]O DE 187\l. 

Sobre a• vantagens devi<lag a nm empregado da Alfandc~a do Rio r.rande 
do Norte pela connnissõo <\lll' cxrrn•u, de Administt'atlor tla Mesa tle 

Rendas tlc Mossorú . 
.) 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro mn 
:12 de Março de i87\l. 

AITonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do 'l'hcsouro Nat:ional, :mtoriza o Sr. Insvector da Thesou. 
raria de Fazenda da Província do Hio Grande do Norte, em 
deferimento ao que requereu o 2." Escripturario da Alfandcga 
d:1 mosma provinda Antonio Cypriano de Araujo Silva na 
pdi<;ão tr:tHSIIIÍttitla eom o s!'U otncio n. '~.sem data, para 
ahounr no ~;upplkaut.<~ a qnnnlia de toO~ que lhe compete 
1111r:t JII'I~P!'ro~ •.k v lag<llll "u:~o rt~<:lllwu qunn<lu foi dcsi~nado 
p<'lll l'restdt~nt:ta para scrvtr wtennamontc o torrar de Admi
~~ istnulnr tla Mt•sa tk 1\t~Hdas de Mossorú ; não '"tendo direito 
a q uoln para tkspt,zas tk prinwiro estabelecimento, nttent.1 
o P."ut·o Ltlllllll' qnn durou oss:t commissão, mas ao transporte 
tlP ll.la ,. \'olt:l, <ttW lht' ti<'VI'I':t ser pngo, se aintla Ido foi sa-
ttsfetlu. 

Affonso Celso de Assi~ Fi,queiredo. 
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N. iVJe. - FAZENDA. - E~l 12 DE ~1.\llljO DE 187\l. 

Approm a croação de uma Collectoria na ,ma Jo S. José dos Pinhacs, 
Provincia tlo Paraná ; e a porcentagem arbitra•la. aos rospect.ivos ompre-

gados. 

Ministcrio dos Negocios ua Fazcntla. - Hio ue Janeiro em 
12 uc Março ue 187\J. 

Affonso Celso ue Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, commnnica ao Sr. Inspcctor da The
souraria de Fazenda da Província do Paraná, em resposta ao 
seu otlicio n. 2 de 8 de Janeiro proximo passado, que fica 
approvado o seu acto crcando uma Collectoria de rendas ge
raes na vil! a de S. Josi:Í dos Pinhaes ; assim como a porcen
tagcm de 30 "/o arbitraua aos respectivos empregauos, sendo 
3/Õ para o Collector e 2/15 para o Escrivão. 

A.flonso Celso de Assis FiiJ1Wil'edo. 

N. 11;).-FAZENDA.-E~l t:l {)!; ~!Al\ljt) DE l8i\J. 

Está sujeito ao scllo de 100 rs. por folha o livro r.reauo pelo art. 72 do 
Decreto n. 1;824 de 22 uc Novembro uc l87l. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de .Janeiro em 
13 de Março de 1879. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província das Alagôas, em resposta á 
consulta que fez em seu otncio n. 105 de 6 de Dezembro 
de 1878, que o livro creado pelo art. 72 do Decreto n. 4,824 
de 22 de Novembro de i87i, e no qual os Escrivães fazem 
carga aos Juizes uos autos que lhes são conclusos, está su
jeito ao pagamento do sello de iOO rs. por folha ; visto ser 
em tudo semelhante aos mencionados no § 2. o do art. t:3 do 
Regulamento annexo ao Decreto n. MJO:.i ue 9 de Abril de 
1870, conforme já foi ueciuido pela Oruem n. f!..77 de 19 de 
Dezembro de 1872. 

Aflonso Celso de 1issis Fiyueired,J. 
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N. líti.-.\ta\ICULTUHA, CO.MMEHCIO E 0111\AS PUBLICAS. 
-Anso DE 13 DE )1,\HÇO DE 1879. 

lnstrucçúesqnc o Engenheiro Theodoro Oschz deve ohseryar na commissão 
f!!lO Jhe é confiaUa no municipio da Ponte Nova, Provincia do Minas Geracs. 

N. 2.-2.• Secçiio.- Directoria da Agricultura.-.Ministe
rio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas.-Rio de Janeiro em 1:! tle .Março tle 1879. 

Illm. p, Exm. Sr.-No desempenho da commissão que lhe é 
confiada, de discriminar o dominio particular do publico e 
proceder á medição das terras devolutas, que possam ou de
vam ser vendidas no IÍlunicipio da Ponte-Nova, Província 
de .Minas Gerap,s, obsr.rvará Vm. as seguintes instrucções: 

i.• Na capital da provi ncia solicitará da Presidencia as 
convenientes ordens o providencias para o prompto desem
penho de sua eommissão. 

2.• Antes de começar os respectivos trabalhos fará os pre
cisos annuncios e observará as formalidades dos Regulamen
tos de 30 de Janeiro e 8 de Maio de 1854, 19 de Dezembro de 
i8õõ, Instrucções de 21 de Abril de 1869 c Circular de 30 do 
Abril de 187õ. 

3.• Se no aeto de medir as terras que têm de ser vendidas, 
os proprietarios ou posseiros vizinhos que se julgarem prej u
dicados pela demarcação requererem a bem de seu ,direito, 
Vm. exigirá que cxhibam os títulos competentes, e confron
tará os marcos e rumos que designarmn com os que existi
rem no terreno. 

~.· Sendo as posses e sesmarias havidas por titulo com
prehendidas nos arts. 22 e 23 do Regulamento de 30 de 
Janeiro de 185!~, não proseguirá V m. na demarcação. 

Se porém, as posses estiverem sujeitas á legitimação ou 
revalidação, Vrn. revestido das attribuições de Juiz Commis
sario, por nomeaçiio da Presidencia, procederá de accôrdo 
com os arts. 2!1 e seguintes do citado regulamento, c cum
prirá restrietamente o disposto nos Avisos de 12 e 13 de 
Junho de 1863. 

5.• Encontrando posses no caso previsto pelos Avisos de 
12 e t3 de Junho de 1863, com cultura etrectiva e morada ha
bitual, medirá Vm. a~ que os occupantes pretenderem com
prar, e, terminada a medição, remetterá ao Presidente da 
}Jrovincia os autos com declaração da área, preço do metro 
quadrado, e custo da medição, afim do que seja arrecadada 
pela Thesouraria de Fazenda a importancia da venda e des· 
pezas de medição, observando, em relar;ão aos que so recu
sarem, a disposição do art. 20 do Regulamento de 30 de Ja
neiro de 18õL 

6.• Sendo requerida a medição de terras particulares ou 
possuídas que confinem com as devolutas, Vm. na qualidade 
de Juiz Commissario. fará a respectiva discriminação, se-
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gu~~tlo o tlispo,lo no IX•creto n. 2l0ii de ta de Fevereiro de 
1858, explic~do pelo Aviso Circul:~r tle G dt~ Setembro de JH5!}. 

7.• Heconhccida a existeneia de posses, cujos donos ~cjam 
nimiamente flOhrc>. e cuja área não exceder a i.210. 000 
metros quadr.,dos, Vm. cumprirá o Aviso Circubr de 10 de 
Abril de 1858, fazendo a medição á custa da Fazenda Publica 
e obsrrvando as outras formalidades do mesmo aviso. 

8.• Em todos os trabalhos de medição que executar, quer 
para legalisação de posses c sesmarias, tt:;er para a venda de 
terras publicas, Vm. determinará as coonlenadas de um 
ponto qualquer dessas medições e referi l-as- ha aos povoados 
ou accidentes nnturaes notnveis, ligando as medições a esses 
accidentes por linhas medidas, crusamcnto, ou outro qual
quer dos meios quo a sciencia prescreve, c o!J~ervará o que 
dispõe a este respeito o art. 411 do Hegulamento de 8 de 
Maio de 18M. 

9.• Além dos trabalhos que ficam mencionados, Vm. exe
cutará quaesquer outros de que fôr incumbido por instruc
ções posteriores. 

Deus Guarde a Vm.- João Uns Vieira Cansansilo de Si
nimblí.-Sr. Engenheiro Theodoro Oschz. 

N. 1"-7.-GUEHHA.- E~Il3 DE MAnr;o m~ 187\l. 

Declara que os Cadetes e inferiores, 'lue concluirem o seu tempo <!c praça 
e forem do boa conducta, só terã.o baixa, quando a solidtarom. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Hio de Janeiro em n 
de Março de 1879. 

Illm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para seu conheci
mento e em resposta ao seu officio n. 1613 de 8 do corrente, 
que os Cadetes c inferiores, que concluírem o seu tempo de 
praça e forem de boa conducta, só terão baixa do serviço do 
Exercito, quando a solicitarem. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marquez do Ilerval.- Sr. Con
selheiro Ajudante General do Exercito. 



N. 1'18.-FAZI~;"-;DA.-EM H DE M.\1\ÇO DE 187~1. 
Marea o prazo de GO ~ias para a presta0ão da fiança dos empregados tio Fa

zenJ~l quo a clla. estiverem sujeitos. 

Ministt•rio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 1 'J. de Março de 1879. 

Affonso Celso tle A~sis Fi~ucircdo, Presillentt~ do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspedores dns The
sournrias de FnwiHia, para a dnvida execução, r1ue ficam 
extensivas a todos os t:mpregados deste 1\linistcrio, tJUe tive
rem de prestar liauça para entrarem no exercício dos 
respectivos logarcs, as disposições da Circular n. ti'J. de 
26 de Dezembro ultimo, que m::~rcou aos Collectorcs c Admi
nistradores de !\lesas do Hcndas o prazo de üO dias, a contar 
da data de suas nomeaç!Jes, para prestarem a dita !iança, sob 
pena de serem consideradas sem effcito a~ nomeaçõe;;, e o:; 
Jogares providos por outras pessoas. 

1lfi'onso Cdso de "lssis Vi!Jtwiredo. 

N. i/J\).- .JUSTIÇA.- EM i/1 DE M.\1\1]0 DE 1879. 

O Jogar tle Secretario tia Camara Municipal é incompativel com os ofllcios 
tle Parti<lor c Distribuidor. 

2." Secção.-Ministcrio dos Ncgocios da Justi~a.- Hio ue 
Janeiro em H de Março de 1879. 

Illm. o Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., de accôrdo com a 
doutrinado Aviso n. 89de '1de Julho de t81~7, que ha mani
festa incompatibilidade entre o logar de Secretario da Garoara 
Municipal e os officios de Partidor e Distribuidor. 

Fica assim approvada a decisão que deu V. Ex. á consulta 
da Camara Municipal de Gabo Frio, como consta do oílicio 
dessa Presidencia do i. o do corrente. 

Deus Guarde a V. Ex.- La(ayette Rodrigues Pereirn.- Ao 
Sr. Presidente da l'rovincia do l\io de Janeiro. 



N. HiO.- JUSTIÇA.- E~! Hi DE MARÇO llll i Ki!l. 

Declara que dons TalJelliãC's são h;d~eis para escreH•,rrm, por distribuição, 
em todos os feitos que lhe:; n:lo cabem e~pccial e exclu.sivamente. 

2. a Secção.- 1\Iinistcrio <los Negocios Ja Justiça.- Bio de 
Janeiro em Ui de Março de)879. 

Illm. e Exm. Sr.-Em oflicio n. H2de 1fl. dn Dezembro 
proximo findo communicou V. Ex. que o Juiz de Direito da 
comarca dessa capital, baseando-se na 2.• parte do nrt. 83 
do Hcgulamento n. 4H21~ de 22 de Novembro de 1871 c Avü;o 
n. :360 de 8 de Outubro de !873, rnnsitlcr:íra infundnda n 
reclnmnção do 1. o Tabclliãn do PulJlieo JuLlicial e Not11s <l 
Escrivão das execuções criminncs, e dos n~siduos c capei las, 
Luiz Gonçalves Pe<lreira França, enntrn o desparh<l t!o Juiz 
Municipal, que m:mdou sujeitar ú <li:<trilmi~ão um inYPntario 
Plll que só rxistiam henleiros maiores. 

Em resposta declaro <lllC, ú vista das in!"orm:1çues con
stantes do citado oflicio e do de n. H de :1 de Fevereiro 
ultimo, não proctldc ::t referida reelama<.~:lo, porquanto o ser
ventuario de que se trata e o 2." Tahellifio do PuiJiieo, Jullicinl 
ü Notas e Escriviío de Orphiios e Ausentes siio haveis parn 
escrever por distribuiç.ão em todos os feitos que n:lll llws 
cabem especial e esclusivamentc pela lei lia crea~ão do-; 
otneios. 

Deus Guarile a V. Ex.- La{awttr Rodrigues Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da Provincia dll ~ergipe. 

N. WI.-AGHICIJL1'UHA, COMMEHCIO E Olli\AS PUBLICAS. 
-E~l I~ DE l\lAliÇU IH; !Ki\J. 

Estahelece as rontliç(ícs para o contrato do introtlnc.ção de immi;.irantes 
que se tem de ePlt~hrar com Frandsco Fcneira t.lc Moraes. 

N. 111.-3." Sccção.-Directoria Ja Agricnltura.-1\lini~te
rio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas .-lHo de Janeiro em l:i de l\Iarço de 1Hi9. 

Tendo Francisco Ferreira de l\Ioraes, residente em Por
tugal e devidamente representado no Imperio, submettido á 
consideração deste Ministerio uma proposta no sentido de 
etfectnar, sob a concessão ile certos favores, a importação de 
trnbalhadores ruraes e sertdo da mai:;; palpitante necessidade 
promover a introducçiío no paiz lle immigrantes que se de
diquem exclusivamente aos trabalhos agrícolas, autorizo 
V. S. a declarar ao intercssallo que o Governo Imperial 
adhere á proposta por elle feita sob as c · - L '"' • tes: 

i. • Os immigrantes serão agricul!ore C\C~~Vlff'rd6~ 
da .Madciru, Açores e Canarias. ü.\~\... C.{)!! o~ n, · 

, " u44f_ 
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2. • Só mente será atliantndo o preço integral dn passagem 
aos immigrantes de tl! até 45 annos de idade e metade desse 
Jlreço aos menores de U até 4 annos, ficando entendido que 
os menores de 4 e os maiores de 4,5, e bem assim as mulheres 
solteiras, que não forem !ilhas famílias, não terão direito a 
semelhante favor. 

a. • O adi~ntamento do preço da pa~sagcm será realizado em 
moeda nacional n~sta Corte, no prazo de Ui dias contados do dia 
da chegada do immi~rante, sendo o mesmo preço regulado do 
seguinte modo: por immigrantc de 1'l até Mi annos receberá o 
proponente,segnndoo cambio do dia, o equivalente a±: tO,e por 
imrnigrante de iiJ, uté '! annos, metade desta somma, não exce· 
dcndo no L o caso de 120 '000 de nossa moeda o pre\O de 
cada passagem e no :2.• de ti015000 mrtade desse preço. 

4. • Correrão por conta do Governo no porto desta cidade 
3S despezas com o desembarque c bem assim com o agasalho 
e sustento dos immigrantes, pelo prazo maximo de 10 dias, na 
hospedaria dos immigrantcs. 

5. • O proponente por si e seus representantes John 
Petty & C.• obriga-se a empregar em estaheleciment6ls ruraes 
os immigrantes introduzidos, de accôrdo com esta autorização, 
Jicando o mesmo proponente e seus representantes respon
saveis in solidum, perante o Governo pela restituição das 
qllantias dispendidas com a importação d:HJUC!Ies qun deixa
rem de ter opportnna c apropriada colloca~~ão. 

6.• Nos contratos de locação de serviço dos immigrantes 
obrigar-se-ha o locatnrio a indcmnizar o Governo, em tres pres
tações iguacs e annuacs, do preço das passagem pagas por 
adiantamento. Cópias anthenticas de~tes contratos serão re
mettidas :í ln~pectoria Geral dns Terras e Cdonisa\ão pelo 
agente Francisco Ferreira de 1\Ioraes ou por seus procu
radores. 

7. • Ao locatnrio que quizer indemnizar o Thesouro Nacional 
da importancia do adiantamento do preço das pnssagetis im
mediatamente depois da celebração do contrato de locação 
de serviços, concederá o Governo o abatimento de 20 "lo e 
transporte gratuito dos imrnigraHies e de suas bagagens, por 
qualquer linha de vapores ou estrada de ferro, atá ao porto 
ou estação mais proximos dos pontos a que se destinarem. 

8.• No transporte de immigrantes serão observadas as dis
posições do Deereto n. 2168 de 1 de Maio àe 18f58. Devendo 
considerar-se a introducção de immigrantes sob as condições 
indicadas mera experiencia e não plano detlnitivament•~ as
sentado, convem que não exceda de mil individuos o numero 
de immigrantes que Francisco Ferreira de Moraes, ou outros 
com as mesmas ganmtias, fica autorizado a importar nos 
termos do presente aviso. 

Deus Guarde a V. S.- João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú. - Sr. Inspcctor Geral das Terras e Colonisa~ão. 
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~- 102.-FAZE~D.\.-E~l 17 DE MAHÇ0 DE lfli\). 

~!:moa lavrar o termo do contratu rclehra 'o com o Banco do Br,zil para. a 
abertura nJ mesmo D::tnco tle um <rc.Jito em r

1
C att~ ;'t somma. de 

·IO.OOO:::OO,j\10~1. 

:\linisterio do:; N0gocios d:t Fazen1la.-Riodr!Janeiro em 
li de ~lurço de 1H7\l. 

llaVP!11\0 Ctllllratado cum o Banco do Brazil a abertura. no 
me>lllO Banco, tlc um credito <'111 conla corrente. ao The· 
sonro N:tcional I até ú somm:t de de;r, mil c:mlos de réis 
(10.000:000~)000), sirva-se V. S. nwntJar lavrar na Dircrto· 
ria t;cnd a S<~U c;~rg1t o l'l''[lPrlivo termo, conforme a minuta 

junta. 
Dens Gn~rde a Y. S .-!t/J'm• ~o t:e/siJ de J1ssis FiguJiredo.-

Sr. Conselheiro Director Geral do Contencioso. 

Hemetteu-~e cúpi:t do t•mno ao Conselheiro llin'ctor da 
ContabiLdade. 

N. Hi:J.-FAZENDA.-E~l 1.7 m: M.ln•;u vr: 18í9. 

U:' (rt:rursos tlas Uccistic:-; tlas \ AJ.fantlc,~a~. cxcctlentcs da alça la, devem ser 
inlerpo~to~ par:t as Tht'SOHI'aria.:. c u:\1) 11ar.t o Trihu:t:d 1l0 Thes n1ro, 

qtw sú os .inl~a L'lll nltuna inslanci . .l. 

~IinistNio tios Nr'<.;ocios da Fazr•tllla.-1\itJ dt) .laneir.) rm 
li de ~lat··o de 1RIÚ. 

,\lfunso Cl'bO 1l1~ Assi,; Fic>:ttl'ire,lo, l'rcsiilente tio Tri1Jn11r'l 
do Thesonro :\;trion~l. cotnrnu11ica no Sr. lnspector da 
Tliesouraria lle Fazr'IHin da Provincia da H:tltia qne o mesmo 
Tribunal r,·solVnl ui'io lottl:ll' conlt,:t:itll•'lllo 1111 n\enr;;o t.r~ns
milttilo com o seu otlieio n. 1:1:1 de lR de OntniJro •le 18i8, 
intl'rposto por ~lanod Joaquim dn Souza t' Silva da t!PI'i-iio 
da Inspectoria da AlLttlllc~a da dita provinr·ia, que sw;t<'ntou 
~ appr lwnsfto do pat:ll'ho 11orut:guen~e FJ·.nn e du rcspcl'livo 
carregamento ; pol'ltUanto, importando c-se ':trrPg:llnento em 
1\l:OW~, excede a alt:arla da,Jnella Alfantlr•ga. c pnr isso 
devera ter sitio interposto o rr·curso para a Tl'l''t:t:r:ll·ia e 
não twra o Thesauro, que t\ Tribunal dü ultinta ins~ 1 '· tJ . 

.-llfoiiSO Celso r/1; Assis l'igwirrdJ, 

'" "' 



l'í. t:i1L-FAZENilA.-EM iR DE ~L\lH;O DE lRi9. 

l'roYimcnlo tlc um rcc\ll';O "ol>rt• e\a>Silic,rão tl<' oloo, sahmctli<IO ~ dr•;
pat•,hn como dl' linha~_' a impuro. 

Ministerio do~ Nep;ocio:; da Fncnda.-Uio 1\c Jnnciro <'Il1 

iH de Man:o de l8í\J. 

Communico a Y. S., para o.; <111\·illos efl't•ito~, qw·. consul
tando a Serr,:,o de F;·,zcnd::~ do Const'\ho 1ln Estado per~ntt· 
Sua Mage"'taile o Itnjll'l'ailor sol1fl' o recHrso interposto por 
Silva Monteiro & Cmnp. da decis~otlo Trillnnal do Thrsouro. 
cunlirmaloria da drssa .\lfan11Pga. tJllO sujPitou a mere::~doria 
por elles snllmelli1la a de;;paeho em :ll dn Setnm!Jro ultimo 
como- uleo <Ir\ liuha1:a impnro- <1:1 taxa de :iO rr'\is por kilo
gn,mma, ap:,g:n· a 1k !:lO rd:; <·oJno-oleo n~o cspeeilicadn 
- na fúrma da :l." parti' tio :1rt. UH da Tarif::~ em vigor; 
Ilnnvc por b<'IH o liii'"Il10 .\llguslo S11nh'Jr Conformar·S<'. por 
lmme<liata Hesolnç:111 LlP S uu corrente lllt'Z, 1;nm o p:t1'!1cer tla 
ret'Prida ~:;r•e<:~u, qtw opinou pelo provimento do Ill!\UCiOBado 
recurso, :~ttento o n:,;u\tado do cxnnte a qur: alti sn proeedcn 
ollicinlmt:ntc. e JHl qn;d ror:nn os perito~ un:mi1n~~ en1 consi
tlerar o olco dt• qtJf\ se lra\:1 l'O!IIO uma mistura tio 1\~ \in \taça 
impnro com okos hrnto,; de :~\calr~o Vl'gntd, na propon;i:ío 
ttproxinwila tlc :!00 por 1.1100 de>li'S ultimos; pre<\OJilinnndo, 
lHlrt::~ntD, 11::1 rnistJtra o ür \inli::~ça. 

Dons Guarrln ::1 V. ~.-Af(unso C!'lso dr .:\ssis Fiuw~ircrlo.-
Sr. Inspcdor da "\\Lmtlrga do 1\io de .lanniro. 

J\s'nome~~õcs par:~. otncio< tle'Yrahclliãcs, <lur:•nlc a Yilla dos sencntnori:>; 
vitalicios, 1'"~'"" o scllo l'roporrional :, pHI<' tlo rentlimcnto <lU<' 

l~unher aos nomca1lo~. 

)linistl'rio dos i'\egoeios i\ a Fazcnii:J.- Hio tle .Janeiro em 

i8 tle Março !]r, 187\l. 

Tr,ntlo sido prc,:Pnlt: ú SPCP~O tle Fnend::l <lo Conselho dt\ 
Estado o recur,:o que Antonio .loarJuim de Cantnnlleda Junior 
c Frmh·iseu Pr,rcira 1\amos intcrpnzcr:~m 11::~ tlt:cis:Jo i\o Tri
hun::~l do 'fhe:;;onro t·onlirmando o (\t'spacho do antecessor 
tle V. S. qno obrigou os n•eutTCillt•s, Humrados para exer
cerem os ollieios de:\." e /1." Talwlli:,cs 1\a Cúrtn, <lnrante a 
vida !los :;;erventu:trim; vilalirio,; rcspcetivos, a pagarem 
sello propor1·ional a toda a \otar:~'o dos ditos ollicios e n~o s{l· 
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llif!llll) Úô dLWS li'J'0(!S ]l:tilC~ fJilf' IIWS ('riiJPlll lll'ó'Se rendi
!11Pi1tO; a mesma S!'eção: 

ConsidePnllo qtte a del'is:H, reeorrida ftwdon-se princip:ll-
mente na Ordem n. :J1t7 dt· t:l dP Outubro de :1.8:3'1, e no 
1\egulamento n. t1;iOiJ dr- \l1le Abril de 1870; 

Considerando I{IH' a 1\ita ordem est~1 rrvogada com a antiga 
Legislat:iio 1lM noHIS e velho~ dir1~itos pelas disposicõPs do 
Decreto, rnm fnrç:a de LAi, n. lti2l tle 2\l 1le Abril 1le 1871, o 
qual .:onvr~rtrn I'Só'PS 1lirdtos flUI\ eram ~~obrados confornw 
1H §~ I a /1 da tahrlla annr-'<:1 ú Lei n. 21!;1 r\e 30 dr. Novembro 
de· IH/í,l t' art. !í,. o do eitarln Hegulamento n. q.;io:;, no im · 
posto do sl'llo proporcional; Consirl~:rando I]IW este impm;to não reraltc seniío sobre o 
Yalor 1lo neto tributatlo, nn sobre o n•ndimento J'l)al tlo em
prego ou ollieio. ealruladn por um anno; r: que não se deve 
conscguintrmentc inlerprrtnr os arts. ti. o e 6. o do negula
mcnto rle l8ill, n rtue SI) refrre o suprnm1mcionndo Decreto 
rle IR71, no ~entidn lato de fazer o contrilJuintll pagar im
pm;to pP!u qnc não eon~tit.ne ren1limrnto setl: 

Foi do pnrecr:r. com o qual Su:~ Magrstadc o Imperador 
Houve por hem Conformar-sr, por lffillll'lliata l\Psnln0~0 de 
8 1lo corrcnt1• mez. q1w !'!'a rle manifc>ta justi\:.a o pnwlrnentn 
do meneionarlo n'rnrso. 

O que eommnnil'o a Y. S. para os devidos ciTeilos. 
Deus Guarde a V. S.- AJJonsn Cl'lso dr Jlssig Firmeirerlo, 

-Sr. A1lministratlor da 1\eccbcdoria Llo llio de lanriro. 

~. t:it\. -PAZ EXIl.\. -EM iR OR MAHI.:II lll·: 187!1. 

l>f!CLl.l':t estarem i·Jentos do sello -n'i:o, c·omo to{to-; os acto.:; r:r·offício do 
l11izo, umas pr~catorias C'>:prdiflas para o c·dcrior em ca~o tio ~lforria •''~ 
I'SI'I'a\·o..;, pelo fnncln de rmanrip11)ão. 

~Iinisterio tlos ~cgocios da Faznn1l:l.- llio de Janeiro em 
1 R de Marr:o de lRi\l. 

lllm. n Exm. Sr.- Commnnico a\'. Ex.., 1•111 resposta no 
seu Avi'o rli' 3 de Janeiro ultimo. que, em virtude do rlisposto 
no art. liJ, ~;i.", tlo Hngulanumto dn \) rlc Abril tle lHiO, são 
isPntos do pagamento do sello fixo todos t'S processes, em f(lW 
l'orPm parte a Justiça nn :1 Fazrmda ~acionnl, hem como 
todos o~ ~ctos ex-oflicio rlo Juizo, sendo ol1rigatlos an rlito 
pagamento os rt:·os, q1Utn1lo condemn:lllos; e nehando-se in
dnitlas nrsse numero ns prccatori:~s expedidas pelo .Tnizo 
:\lnnicip~l rlr Ig1ws~t'l :·,, .lmti~as de Portugal, ontlr reside P 
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Condt: de AljPzur, al1m dt: s1:1' .,sle intim:HIO a , ... r nomear 1: 
approv:•r pt~ritos, que arhitr~ssnm o v:dor 1le escr:Jvos seus, 
que d•:vimn O'Cr :dforria1los JlPlo fundo tl1) enJancip;u:~o, .e 
referindo-se as mesmas precatorias a nc~ocio cnjo Jli'IICedt
mrnto é puranwntc rx-ojficin, gozr.m cll;~s da cit:•da j,;cnçiio. 
llcv•H'e, port:•nto. otlieiar ú A::~cneia Consulnr portu~ueza 
n:H]nella villa, devolvend•Hw-llw as precatorias para os 
Iins convenientes, easo sejam indispemav•:is, pois <': certo 
haver oecasiõt·s em qtll', n:1o ohstan~e residin·m •·m paiz cs
tran~eiro JIPSSOriS, eujos iJJtere;;ses n dir!'itos se UÍSClllCifl 1111 
Brazil, tôm torlavia IJil:lsi setnpn: quem aqui as represente. 

Deus Guanlc a Y. Ex.-Afl'on.<o Celso de k<sis Figudredo. 
-.\'S. Ex. o Sr. LafayctlP J\odrigtws l'L'rPira. 

~ão l· appli{~a,·cl ;'1s e_~nharca~õe~ constrnitlas em porto:-> eslrang-eiros. como 
propricJat\c dn suhdilo !Jrazilt•iro, r) art. r~i',. do HP.~nl:unl'lllo ti e llJ de 

~ctemhro de 1R iU. 

Ministerio rlns Nr::;oei(ls da Fazenda .-Hio d~: Janeiro em 
18 de :\lnrço d1• 1/li!l. 

111m. ~~ Exm. Sr.- En1 l'l''i"''ta ao Avi''' 11. t:l do :mt••
ep"or tli: V. Ex. rl1: 1:1 1lc Aliril do nnno paso;ado, ao qual 
acolllpnnholl 1 úpia do oflicio do Consul liePI do Hrazil em 
Uuenos-Ayrl':;, dt> :10 de 1\lal'f'" do dito anuo. consult:mdo ,,,., 
as dnas cmhnrca1:ões qm: 1:st~n sendo con>lt'UÍI]as 110 porto 
•laquella capital eOlllO !ll'"l'l'il·dad•: do sulJdito !Jrnileiro Boa
ventura l\liill<•. e d•·,tinad;~s :'t IW\'1'1-f:ll'illJ l'!llr•~ Conunliú r. 
Cuynl1:·,, podem s:dtir do porlo cou1 Jiat11lcirn nncional. srul 
Jlag-ar o imposto lll'tenninado no nrt. liií rlo 1\P~nl:mH'lllo d•· 
1\l de Set1:mhro rlo 1HGO,, rnmprc-me der:lnrar a V. 1~:-;.., para 
11 fner co11s1ar ao 1 cfl'l'i•lo COI!ó'lll, qun n:lo p,·,d·: ter :lpplica
r_:~o :10 caso de que :;c trata a rlisposi1~iin do rtferid•l urt.i~o, 
porqunnto uão se dú ali i a lrnnsl'ct·•·ncia de d'1minw nu trans
tnissiio de propriedade, lll'tll :1 venda d1: ntnlt<ll·c:wõc' es-
tr~ngeiras qm: p:tss~m a sn n~cionaes. · 

DPus Gual'!le :1 V. E' .-.~(Jonso Celso dt! k~sis VirJ1teiredo. 
-:\' S. E\. o Sr. ~lini~lro e Secretario de Estado 1\os I'\e~o-
dos Eslta n g1' iroo;. 
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N. 1:)8.- GUEHHA .-EM 18 DE MARÇO DE 187\L 

Dcdara que a colo11ia 1nilitar ~lo Altu Uruguay tlcve rogcr .. sc pelo Hcg-nla
mcuto, que haiXou com o Dccrctn n. 2:-i!H de Ui dl' NtH'rmbro de !R5!l. u 
hen1 assim qual o seu pessoal administrativo. 

Ministcrio ilns Ne~oeio:; da !; ucrra .-Hio de J:meiro em i8 
de l\lan;o de 187\J. 

!11m. c Exm. Sr.- Tendo sido errada por Decreto n. 
7221 de W do corrente uma coll)nia militar eom a denomi
naç~o de-Colonia militar do Alt•1 Urug-uay-, a qn:1llicarú 
colloeada nas proximidades do Passo (;rande, lllllllii·ipio da 
Palmeira m~s'a província, e deverú n·ger-'e pi·lo He!;ula
mcnto que baixou com o DPcreto 11. 2:10'1- de !!i de Novrm
hro de lR.i\l para a eolonia C:1scros, ultimamente emancipada 
do rcgi1uen mil1tar, assim o dedaro a V. l~x., para seu co
nhecilllCnto e Iins convenientes, JH·evPnintlo-o de IJUC o pes
soal ndrr.ini.;twtivo da nova eolonia Si~l·:"t o mesmo da de 
Cnsero~, o U.c que as praças de boa con1lucta que obtiverem 
lwixa do serviço p•Jr 1:onclLL:'fio de tenlJHJ puilerao 'cr alli ad-
rnittidas. 

Drus Guarde a V. l<~x.-Jlf11rqw•z do 1/erval.-Sr. Pre~i
dentn da l'rovincia do Hio t~r~ntle do Sul. 

N. 159.- JUSTI(:A.- E~! iH DE ~1.11\Çll DE 187\J. 

Heelnra qno, cmllnra a-: lkenç;l~ concctlitlas 110r m0tivo de mol~~stia clt~m 
direi! o a Ycnr,im{'lll~l, ronvPm f[11(' r::-la circumstancia sc_j::L IIH~ncionada. 

rLa Secçiío.- 1\linistcrio rlo~ :\'t:gocios da .Justir,a.- IUo dl' 
Janeiro em 18 de Março de 1879. 

Illrn. c E'.cm. Sr.-EmrcspostaaoAviso de I'~ do eorrrnle 
declaro n V. Ex., qun, nos limnns do art. 2." ~ I.'' do De
creto n. l\857 di~ \l de l\Ian;o di~ 1878, :1s licença,; l'\;ncedid:1s por 
motivo de molesti:1 entrnile-sc que dão direito n vencimentos, 
ainda quando não o espccifiiJUCill. c..,nvem, entretanto, que 
nas porta1 ias se meucione esta circumstancia, porrJuanto 
póde o l'mpr•·gado já ter gozado sei.> mezcs de icença du
rante o anno, c então sú lhe compete m<'io ordenado, ou 
haver exePdido o ;1nno c não ter 1nais dirdto a ordenado 
nlgum, na conformidade do art. Ü." do cit __ · 
D~us Gnnrde a V. Ex.- Lafaw·.ttP- l l'~~e~ (ff11'1il"thT 

S. hx. o Sr. Alfonso Celso de AsSIS g~l{tlk\. l(h1 OA (} 
:{~ 
~ 

'""' 
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N 160.-BIP.EHIO.- EM 19 DI·: ~1.\HÇO llE 1879. 

Resolve soiJrc os vencimentos de Lente durante o tem1~0 em tJUC na Camara 
defendeu o sen Jiploma de Dcpnlatlo geral. 

t.• Directoria .- )linisterio dos Neg·ocios do Imperio .- Hio 
de Janeiro em 19 de .Março de 18i9. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o ollicio tl[\ Thc~omnria tle Fazenda 
dessa província, datado de ~ de Janeiro ultimo, foi presente 
a Sua l\lagestade o Imperador o requerimento do Dr. Manoel 
do Nascimento 1\Iaeharlo Portella, L1:nte da Faculdade de Di
reito da capital, rccorrcudo da decis~o da Junta da mesma 
Thesouraria, que recusou o p:1gamento dos vencimentos do 
recorrente desde o dia 26 de Novembro do ;mno passado, em 
que deixou o exercício de st:n emprego para vir tomar as
sento na Camara Ten1poraria, como Deputado eleito pela dila 
província. 

E o mesmo AugTt~to .Senhor, considcr::mdo: 
(jue o recorrente, :1 qne111 fúra expedido nnt diploma tle 

Deputado, tinha ucce,.;sidatle de apre~entar-se na rel't:rida 
Camara para sm;tentar sna eleirão, proer:dimento setnpre se
guido por ontros t•ant!itlatos em idt•lltieas eit·t•utnstandas t' 
semprt• n•speitado I'OllLIJ :1 C\lJrP"s:io de um tlireito legitimo; 

Que, t'lll virtude daqlll•l!e diploma, O l't'I'<ILTCll[t' !'oi nd!llit
tidO no recinto 1l;1s :;essiJe,; tla tlila t>marn, quer durante ns 
st:,~õ,;s lll't'parntorias, quer depoi,; ti e al,erto 1J L'arlamt·nto; 

Que a nenhlllua auturidad1• era licito impugnnr a Jcg·iti
midatle d11 diploma do reeol'l't'lllli antes tJILI' a Calll<lra hou
vesse decillido a este• n·,;peito, embora sua tkci,.;ão lhe fossn 
contraria; 

Que a Circular n. GiiO de 2:i de Noremhro <11• tt~:lü, esta· 
tumdo QUil os membros das Cmnaras Legis;lativas que forem 
e!1l\ll'Cgadns Jmblicos grraes tlevrm continuar a 11ercehet· seus 
ori"lc1:;;dos ou soldo,; durr.nte o tempo que 1lt>correr 1lesde o 
dia em quo dnixam SülLS empregos at1~ ao tlia 2 de l\laio, con
firma o dinJito do recorrente, visto qut: no L. u anno dtl uma 
legislatura e ant1•s da verificação de poderes sf1o Deputados 
todos aque!IPs IJLW !'I!CI'IJcrniLL maioria 1le votos e apresentam 
dipluma,;, e, s1~ pstes s~o etn duplil'at:1, t;Jo legitiruu se deve 
julg·ar nm diplollw couto IJ outro, até que a Canwra se pro· 
nancie: 

Houve por !Jem Deferir a petição do n•cot:H'nte. afim de qne 
lhe sejam abonados seu' vencimentos de Lenw da referida 
Faculdade tlmante todo o Lempo em que dei'I:Oll de exercer 
o emprcg·o para vir ddendt•r na mencionada Camara a le
gitimidade do seu diploma de Dt~putado. 

O que, para os rlevidns efl'eitos, V. E'l:. f:trú constar ú sobrt•-
tlita estat:ão fiscal. 

lleus Guarde a \'. Ex.- Carlos Lennr;io d,, Carvallw .-Sr. 
l're~itlenle tla l'rrn-illl'ia ,le l'ern:nnlmco. 
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N. 161.- AGRICüLTliRA, COMMERClO E OlmAS PUBLICAS. 
-EM 1\.J DE ~IAIIÇO DE 187\.J. 

\eJ;a. proYimt.mto ao rceurso do Antonin Al\t'S C.ha\1'~ PinH•nla, :tccr~a da 
I matl'i cuia de e~scravos. 

N. :i.-2." Secção.-])irectoria <la A~ricultnra.-Mi
nisterio dos Neg-ocios tla Agricultura. 1;ommercio e Obras 
Publicas.- Hio ue Janeiro em 1\.J ue Mar1:o tll' 18i\J. 

Illm. c Exm. Sr.- Em offir.io ue 23 tle Janeiro proximo 
passado, n. 71, informou V. Ex. o reqtHxim!mto no qual o 
cidadão Antonio Alves Chaves Pimrnta recorreu para este 
J\Iinisterio <lo tlt•.spaeho dessn l'resideneia que eonsiderotl 
depentloute tlo julgamento de elllbargos de lt~rcciro se
nhor c possuidor, oppostos pelo rt)L:illT!1l1tl1 á exeeu!;ão pro
movida por .Manoel Antonio de JJdlo eontra os herdeiros de 
Anna Pimenta de Almeida, a reelilic:l('fiO da matricula ~~spe
eial dos e~cravos- Ycddiana, Joo.:() Caetano, n Luzia, n::t 
Collectoria das rendas ~~)raes do município de Pirnhy. 
~··Ouvido sobre tal qne~litc o parecer du Conselheiro Procn
ratlor da Corôa, Solll'I'::lllia e Fazenda :'\acionai, !leclaro a 
V. Ex., para os fins c:on vcnienlts, q uc cst1~ .\linistcrio r e· 
'olvl'u n~o 1lar provimPnto ao intlica1lo n~curso, por ser 
inadmissível a reetiliea1.:ão solieilada, antes qtw o l'od1~r .Ju
!lirial decida o litígio em qun o mesmo Chaves Pimenta, por 
emlwrgos tlc lt>rcciro senhor e possuidor, nlleg·a o domínio que 
diz ter sobre os nlludidos escravos. que, entrctnnto, foram 
matriculados como propricilatl1~ de .\lanocl Antonio de 

,\lei lu. 
Deu' Guarde a V. Ex.- Jn(io Lins Vir~irn Crtnsans;io tle 

Sinimúú .-Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro. 

X. lti2.- FAZENDA.- EM 1\l nE ~lAnço de 187\.J. 

,\ n.uu:a iulldini,la tla. olll'igttl::'io prinrÍJial I Olfill('t•llendt~ 0~ :J,I;t.:ú-iSOI'ill'i 

- th tliYii\J. 

Illinisterio dos Xegocios tla Fn.~ntla.- Hio tlt• .Tandro em 
l\l de l\lar~o de ilii\J. 

Alf•lllS1 Celso d11 Assis Figueirctlo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro ?-~acionai, communica ao Sr. lnspector da 
Thm,ourarin !lc Fazenda tla Província da Bahia, qnt•, con
stando Lia informa6to ministrada em seu otlicio n. i!J rle lti 
tle Julho de 1878 se'r illimitada a tiança prestada pelo Bachnrcl 
llomingos Gomes Ferreira Velln<o parn garanti:1 1la r•;spon-
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sabilitladrJ do ex ·C:ollcctor das rrnd~s grraes da frl'guezia dos 
Prazeres, .Jeronyrno Soares de Albr~rgaria, est~ o mesmo 
l3achnrel snjr~ito ao png[rr11nnto dos juros de\) "/n pel:r rnóra na 
entrega do nlcance rle ::!:!t'lii,)Jtlli l'IIContrndo nns contas do 
dito Collector, visto como nó c:rso de qne SP tr:rta vigora 
absolutamente o primipio de que a tianç.a intlefiuirln da 
obrig:~ção prinr·ipal cou1prehenrle os accessorios da dividn na 
f<irr11a da DPcisào n. 1:21. de H de 1\laio rle 18rili ; não 
podendo, portanto, ser dispem:ado do referido pagamento, 
como pPdiu 110 rer[nrrinH•uto rr:msmitlirlo [Wia Presidencia 
com olllcio n. 9 de ~o de 1\brr;u uc 1877. 

AjJ'onso l:l'lso d.- Assis Fi!JHciredo. 

N. lliJ.- FAZEND.\.- E~l 20 DE MAI\ÇO DE 18i9. 

I 
Trata de lr,m /recurso sobre mnlla por f.dta de declaraç;io. quanto ao 

peso, Jcm um d.espacho tlc azeite do pútro. 

1\finisterio dos Negocio,; da Fazenua.- Rio de .lmlCiro em 
20 de .Março de 187\l. 

Communieo n V. S., pnra os uevidos cffeitos, qur~ tendo sido 
presente ao Tribunal do The~uuro Nncional o recnrso inter
posto por Souza & C." da dcr~isüo dPssa Inspertorin de 19 de 
Julho do anno pnss:11lo, que impoz-lhes 3 mult:• de 1 fj~ 

0 /o 
por não terem dncl:tr;rdo nn nota do Je,;pn··lw de :l17 caixas 
com 10.900 kilog-ramrnas dn azeite rlc púlro, YiiHlas de 
Buenos-Ayres no vapor indez llaslcdyne, ~er esse o pt•so 
liquido legal ou peso liquido real, e lwVlH'·SC verifieaLio, na 
conferencia de sahida, nrn :rccr.·scimo de !Ji:l kilograrnrnas, 
o mesmo TriiJnn::JI resolvl'n n:io tonwt· eonhcdmento do 
dito recurso, ú vistn do rli,posto nn I." parte do nrt. liOü do 
Hrgularnentu de 19 11l' Setr~rnlrro ue 18li0, c mandar declarar 
a essn Hepartição (jUP 1rror·t~llPl! irrr·gulomwntn aceit;rndo a 
nota do despacho, sem 11s requisitos e solernnidades exig-idas 
no art. IJ,7 ~ fi.• das uisposições preliminares d:r tnriFa e 
art. 51-f) ~ :2. o do IIH111t:iurr:rdo reg-ulamento, fJUêilldo dm'ia 
mandal-11 rel"orrrrar pelos rccorrnntr·s, c irupür n multa do 
que se trata, 110 cn;;o dt~ rt·rus:r dt•lles, eornu l- expr('sso no 
mesmo ~ :! . " n recom tlll'll d:t, alélll rle outras. a Order11 n. 5'1:1 
de f 7 de D~zembro rlc 1Rü:!. 

Deus Guarde a V. S.-"tf(onso Cel.~o d~ Assis Fiyueiredo. 
-Sr. lnspector dn Alfnn<lcga do Hio de Janeiro. 
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N. i6l.- FAZENDA.- E.\1 20 DE MAI\ÇO DE 1Hi9 . 

. \pproYa a ercação (lC uma Collcctoria no município de Entre-Rio::-, Pro
dncia do Minas Gerao~, c a pnrrcntagcm arhlirada aos rcspcrtivo~ cm-

prc:;pl\los. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. - Hio de Janeiro em 
::lO de l\lar\:o de Win. 

All"onso Celso tle Assis Figucire11o, l'resitlente t1o Trihun~l 
tio Thnsouro Nacional, collllllllllica ao Sr. Lm;pt•ctor ua Tlle
sourm in d1) Fnenc.Ja tla Pruvinci:l de Mina~ Ueracs, Pm rrs
postn ao sen otlicio n. 90 de 12 de lkZI'IIIhro de 1H78, que 
lira npprovadn a delilll'raç~o qne tumrm em scssfto da ~~~ll~:J 
de crear tuna CollPeloria de n·ndas gPraes no novo mumct~ln 
1111 Er.trc-Hios; assitn como de arbitrar em 20 o;, a commts
sào que deHm pcrcciJcr us re;;pectivos empregados, sendo 
12 "/o para o Collector c 8 "/o para o Escrirão. 

Af1'onso (.'i'lso de jssis Fi!!uein•do. 

N. 16;).- FAZENDA.- E~l 20 llE ~l.\!11;0 DE 1Hi9. 

O;; l'!llprcitciros c oppr;uios de constnu:I,'(JCS puhlka:-: p:-;lão sujeito.:; ci acçfíu 
c auturitladc Zios prepostos do GoH•rno. 

Ministerio tlo~ l'íegoeios da Fazl'nda. - 1\io t1c .Janeiro em 
20 de Março de Hli9. 

AfTnn'o Ccbo ue Assis Figueiredo, Presitlente Jo Tribunal 
do Thesouro N:1cional, tetido pn~scnlc o requerimento do 
I~ng,•nheiro Luiz Mano() I de AlburpwnJUC Ga I vão, em prei · 
teiro da construc~ão rla Alrandega da cid;~dc tle Santos, ~c
clamando contra a multa que lhe foi imposta pelo respectiVO 
Eng·enheiro Fiscal, por ter reensadu dispc:ns;tr o !lll'stre pe
dreiro das mesmas ohras, declara ao Sr. lnspeclor ua dita 
Alfandrga que, estando conlirnwtla pelo seu 1111icio rle 28 de 
N?vembro de 1878 a represcntaçüo drtquPlle EngPnheiro 
Ftscal rclativnmente ~to mau proeerlimcnto do referido mestre 
e sua falta de respr•ilo para com rllc. raz:·,o tc,·e para multar 
o snpplieante em vi,ta da r,lausnla 17 ."tio contrnto criBurado 
em 7 <le Jlliho de 187(); núo pr·occden1lo a ;tllegar:ão apre
sentada de n~o ser C'perario o dito mestre, porquanto, ainda 
quan<lo não o r·om prehendes:<c a gfmcrnlidntle tio Lermo, como 
eYidr~ntcmente cornprehcndc, l"t'1rn aiJsurdo que Henssc isento 
e livre tia nct;~o e autoridade do preposto do Governo para 
lisealisnr as obrns, cstanuo, nliás, n cllas sujeito o proprio 
empreiteiro. · 

Hccisr:íes Uc f~79. H-
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Sendo, enlrelanto, eet·lo IJllC o Fisc;~l u>~<l eapitulotl as faltas 
do opemrio em questão, eilmO llw cumpria, jú perante. o 
empreiteiro, que tinha o direito de recorrer de sua exig·encia 
para este l\linisterio, e .Ft perante o Govemo, ao qual devia 
habilitar plenamente para conhecer do sen procedimento, 
não est:'t justifieada a imposiç~o do mnximo 1la multa pllrmit
tida pela eitnda clausul<l, sendo por isso reduzida ao mínimo, 
que é de 1006000. 
~'"-Cumpre, portanto, que se restitua no snpplicante a difl'erençn 
que de mais pa~on; li e ando, porC·m. scit•n te Je IJUe, nem por 
pagai-a, púde deixar de cumprir o IJUe lhe 1letenninar o 
Fiscal na orhita de suas attt"ihuições, pois a reincidencia 
será passiv<'l tle ma i>; 'cvera comminação. 

11/dllso t:elso dr .lssis Figueiredo . 

.'\. ltiG.-FAZENlL\.- E~! :H DE ~L\111;0 llE 1:5í9. 

ApJII'n\;1 a r~'miss·lt) 410 iii!JIO-;to J1J intlnstria..; e proti~:;iíc:; t:oncetlida a um 

t•sbhclccimcnlo t{IW fJi ronsumitlo liOl' i'l~~.~t111io. 

Ministerio:dns NPgoei11S da Fazentla. -Rio 1le Janeiro em 
2l 1le l\larço lle 18í\1. 

All'on~o Celso de Assis Fig-neire<lo. Presit1t•ntt~ tlo Tribunal 
!lo Tllrsouro Na1~ional. ~·ommuniea ao Sr. Inspertor da The
souraria Lle Fazenda 1L1 Proviuda dt~ S. Petlrn 1lo lHo Grande 
do Sulque fica appmvatla a delibcrat;i\o qtw tomou tle eon
<~eder a Carlos S1~t-res, nos termos do art. :30 do Hegula
monto annmw ao Dt•l•reto n. ;i6\Jil tle lii dt) Julho de !Si I~, 
a remissão !lo imposto 1le i nLlustrias e profissües no cxereido 
de i8i8-18i\l sohre o esta!Jelt·t·inwnt') phottogTaphico flUi) 
possuia ú nw Anrlra<le .'íevcs n. 78, na eiJatle de Pelotas; 
visto ter sido o 111esmo esta!J,~Iedmento reduzido a cinzas 
no dia 26 de Setembro tle 1878, como consta do processo 
remDttido pelo 11 i to ~r. Inspeetor c·!lm offieio n. 2::22 de 3 de 
Dezembro dt!:<te anuo. 

;lJfiJnS'J Celso de Assis Figueiredo. 



DEClSUES DO !óU\ EH:\0. 
107 

Autoriza. o aLono Ue ;:t.juUas Jc custo e ~ratificu.çõe~ aos ol!lprcg-ados incnm· 
bido.; t.le inspcc.êionar as Collcetorias Ua Provinda de S. Paulo. 

Ministflrio uos Xegoeios da Fazenda .-nio de Janl'iro em 
:22 de Março de l8i\L 

c\ll'onso Celso de Assis Fi~ueirmlo. Pl'Csidt•ntt• do Tribunal 
do Thesouro Nacional, autoriza o Sr. lmpectur da Theson
rari:t de Fazenua da llrOvin<·ia de S. Paulo, em resposta ao 
seu oficio n. 33 de U do corrente me7., para abonar aos 
empregados incumbidos de inspeceionar as Collectorias da 
mesma província: Lu a ajuda de custo dL' prep3ros de via
gem e o transporte <I ue I hes serú pago Plll dinheiro para as 
viag·eus por tt1rra; no mt'·dio ou uo tnaximo, segnwlo a faci
lidade on dificuldade <la vingem, observadas 3~ Instrurções 
de 16 de Jnneiro de 1860, 3rt. L", o de :2'J. de .Julho de i86:1, 
art. 10; e 2. 0 uma gratiticaçào mensal, nu tórma do \l :3." do 
art. l.u das primeiras d3s citadas Instrneç.õos c t13 3lleraçào 
'~·"das do L" de l\larco de i8til; eseripturando-se a de~peza 
com a ajuda dP emito lie transporte e preparos lie viagem 
na verb3 propria e com a gratilil'rH;ão em-Gratilkações por 
serviços temporarios e extraorliinarios . 

. \ff'ouso l:elso de Assis Fi!rueiredo. 

N. Hi8.- GUEHHA.-E)l :22 DE .\IAII\:0 DE U~i\). 

IJn\ara a <JllClll c,;mpcte rttiJric>r ;~s Ir,' ri"' da> ollicilt.t- .J,l,' I I'Sl"""'' 
de Gllt~rra. 

~Iiui:itcrio li os Negocios tia (; uerrn. -I\ in de Jnndro em 22 
de l\Ian:o de 181\l. . 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo V. Ex., com o seu oHicio n. i :2 
de 21 de Fevt~reiro ultimo, submetlit1o ú consiliernt'ftn deste 
Ministerio copia tlo que lhe dtrigiu o Tenente-Coronel Dire
ctor do Arsenal de Guerra liessa província, consultando se, 
para serem pagas as férias dos opcrarios e serventes d<Js 
obras, é necessaria a sua !"UIJrica nas respectivas folhas, dt)
t'laro a V. Ex., para srm conheeimento e Iins convenientes, 
11 ue. na fónna dos 3rt:;;. :1:.1:2 e 204e ~ :i. o do Hegulnmento 
de l\l de Outubro de 1872, compele ao Ajudante do dito Ar
senal rnbricar as férias das oflicina8, devenlio o Director, no 
oflieio t~om que ~olicitar o pagamento l\Bllas, indicar a sua 
importancia total. 

Deus Guarlie a V. Ex .-Jlarquez do Haval.-Sr. Prrsi-
dente da Província da llahia. 

•A;"':Af' d'ifV"d' 
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Dct:lara que o euf<•rmciro do lfo'l'ital ~lilitar ilo "\nuarahy não tem 
tlircito a gratifit:a~iio alguma i~clo t'llc~H;..:-o tlc s,H'fistão, 'I'IC t\ iuhcrcn~ 
to :lqucllc emprego. 

llfinisterio dos l'\i'gtwios da Gurrra.-Hio de Janeiro em 21. 
de Ma r~~o de I H7D. 

Tendo Vm. trammiltitln, t•orn o se11 ollieio n. ft~rl de l\1 
de F('Vcreiro ultimo, o qut· lho dirigiu o CapPII;io. desse 
Hospital, pedmdo ~t\ mande aiJonar ao enfermeiro Basilio 
Garcia Gont.\all•t·s, quP sciTe de sacristão, n gTatilit:açDo men
s:tl de Hi,~OIJO, que foi ultilltnlltcnte snspen>a, declaro a 
Vm., para SPU t:onilc1·imento c Iins convenientes, que 
não pódc ser ;li tendida :Hpwlla protent:iío, ·não só por n;io 
e>tar consignada no llt•gnl;llnento de i de lllarço de 18:ii 
gratilieat·ão Jlara tal t'Hcargo, qne 1\ inhnrentc :to de enfer
meiro, t·nmo tarnhotn por niío so achar a dita vantagem eom
prehontlida na Lei du orçnmcnto. 

Deus G11arde a Ym.-Marquez do Ilerval.-Sr. ])irrctor 
do Hospital Militar do Andaruhy. 

N. fiO.- ta:EIIIL\.-E~r 21 oE }IAnt;o DE 1H7!J. 

AJ
1

prora a proposta sohr1· a prcfPrcncia, que d,cvcm ter os. Cilndidalos :í lll::t· 

trh:ula 11n curso prrparatorio da)Escola 1\ljlitar . 

.Minislerio dos Ncgocios dn Gucrra.-Hio de Janeiro em 2!~ 
de l\l<1rço de iH/~J. 

Declaro a Y. S., p~rn >eu conhecimento c Rm respostn ao 
~eu oflicio n. 72 dt) 20 do cnrrenll', que é approvadn a pro
postn feita pela Cou•.!rega•;iío dc,sa Escola sohro a prefcrencia 
que di)VCm ter os c:mdidalos ú matricula no curso prcpara
torio da mesma Escoln. 

Dons Guarde a V. S.- Marque.:; do llerval.- Sr. Com mau
dante interino da Escula 1\lilitar. 

Art. 1. 0 Dos candidatos á matriculn, que ohlircrom licenra, 
forem approvados nu !'X:JIIW de admissüo, o prnenchere111 as 
outras C••ndi.,:ues l],, art. 2~ do Hugulamento vig-cute, serão 
preferidos os que ti\·<)fl'lll maior somma dos preparatorios 
exigidos para a matriwla do curso superior da Escola ; para 
o que del'erão apresentar crrtitlues das respectivas approva-
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cues obti1la~ no Col!Pi-:'ÍO de Pedro H, <·m qualquer 1las Facul
IIatles dtl Direito c 1\Ierlieiua rio tmwrio, ua In~peetoria 
~;ernl lia Instrn•·ç~o i'uhlica ou nas CIJIIlmissuL'~ de que tr:.ta 
o Decreto n. l') '2!l de 2 de Outubro de 1H7J. 

Art. 2. 0 Os candidatos ser~o rdadon:1do> por turuws, con
forme suas llaiJilitaçiks, de modo (jiiO, <'Ill eada Uina das 
111L'SillaS turmas, os (ll'<'JH<ralorios dos que as compuzcreu1 
sejam em ign:ll numero. 

A ultima turma será composta dos que ,,·11nente exhihiram 
:~s provas de ailmi-;sfiO. 

Art. :1. o Em ignaldntle de rirrnm~t:mcin~ Sl\do prcl'eriLlos: 
l. 0 Os lilllos dos Oflieiaes do E\ercito e da Armada. morto,; 

em combate. 
2. o Os filhos dos Officiaes do Exercito e da Arma1la. 
:1. o Os Officine~. 
!1. o As praras do prct. 
;;, o Os e:uulidatos qu<' :linda nfio tivorPrn pr:11::1. 
Art. 'L" Em cada llllla das clas>e,; du artigo anteeellente 

terão preferencia : 
l. o Os Utlidaos o praças de pret, \inllos das provindas. 
2 o Os mais gra1lnallos. 
:L o Os nwis a11tigos :Je praç:~. 
ri. o Os mais Vf'iiios mn idade. dentro ilo . .; limil1~s 1la fixa1la 

pelo art. 211 do Hcgulamento vig.•nte. 
Art. 5. 0 Todas as prcscripçucs dos artigos antecedentes 

niío se entl:'ndem com os aprendizc~ ar til !lei ro.;, que, na 
fúrma do art. M das lnslrucçõr)s de 21 de Marro de 1H67, 
forem escolhidos para se matricularem uo cursu prcparatorio 
da Escola. 
"'Secretaria 1la Escnla Militar em 20 de l\larço de 187\l.
Dr. Antonio Josri do Amaral, Tenente-Coronel Secrl'tario. 

N. 17i.-·l\IAI\ll\'!IA.- E~! 211 ])(; ~IA!II:O ]I" iHi\l. 

ll:'t providencias sohrc a cobrança (las ct.ivitla-.; llos ilrtificPS militares para 
com a fazenda ~acionai quando eliminados da re:-:pedira praça. 

N. 573.- :L• Secção.- MinistPrio rlos Nrgocios da !\la
rinha.-1\io de Janeiro em 2i de !\Jarro d1~ 18i!l. 

Nesta <lata derlara·se ú Insperlorin do Arsenal de l\larinha 
da Cúrtc que nas dividas para eorn :1 Fazcuda Nadon;d em 
IJUC ~e aehan·m os arti!icl's militares, quo forem 1\liminal!Os 
da re<pectivn pra1:a, devem S<'I'. >'ncontrad;ls ~s · ~ancws 
das •·adernetas dos mesmos arllfices e os o• .vfljiP~~ 
ainda niio ahonados; cumprindo qnc o \ 1 ~~\!&(tM~WAl~~ Ô

4
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eompanhia lll'OiliiiYa a r,ol!ranr:a na Cai.\a Economica do Yt1lor 
eorrespourlentr· ;'1s di tas ca<lPrnetas e org;mizr, folha dos 
mencionarlos ~aldos, alirn de que por Pssa Contatlorin ~~· 
formule o rompetente processo de indemnizaçiio. 

O que a Y. S. communico para os Iins convenientes. 
Deus Guarde a Y. S.- .Jorlo Ft•rreim rl" :llrmnr.- Sr. Con

tmlor da Marinlla. 

'~. lí:L- F.\Zl·:SIIA.- E" :21 DI·: ~L\HI;O DE IHi!l. 

Appnna :1. ta!Jolla tLL [HHrcnt;q:~l'm do ..\1lministrador n Escrhfio tb ~lr"a flr 
l1c11das Je Pl•lntas, at!~li(los :i. ,\lfandcga do Rio Grande. 

l\linistcrio do~ :'\egocios da Fncnrla.- Rio ele Jmwiro 0rn 
':! 1l de Março iln IHi\1. 

AfTonso Cel~o de ,\ssis Figueiredo, PresidPnte elo Tribunal 
do Thrsouro Xaeionnl. cornmunira ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazemla da l'ro\'ineia de S. l'c<lro <In Hio Grand<· 
Jo Sulque liea approvada a lnlielln rnJIIrtlida, por cúpin, com 
o seu ollicio n. Hi de ?.i de Janeiro ultimo, relalivn il por
centagem do Admiui-;Lrador e rio E~cridio dn !\lesa d1~ Henda~ 
Geraes de Pelota~, a<l<lidos ;i All'nndega do Hio Grande, visto 
estnr org-anizada rlc eon rormidade •~om o disposto no art. 12 
do Decreto n. iOti:l de :31 ile Outubro proximo passadu, ra
bendo, portanto, o vrncimento annual de:l:(31.1-'>!liR ao Admi
nistrador e o dP 2:'J.HiitiU ao Escrivão. 

Affonso Celso de Assis Fi_q111'irr•do . 

. '-!. 17:1.- .JUSTit,:.\.- E)l ::l!i DE )1.\UI;O DE JRi!l. 

Sobre a falta tle juramento de nm scrvcntuario. 

2." Seeção.-1\linisterio do~ Negocios da Justi~a.- Rio de 
.lanciro em 2G de 2\lnrço de I Ri9. . 

lllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao ollicio n. (j de 8 do cor
rente sobre o fncto dr• haver o Juiz de Direito da comarca de 
Macáu suspendido do emprrg-o o I." TllhPlliiio e Escrivão do 
Civil, Orphãos, Caprllas e Hcsiduos e do .Jurv, por não haver 
prestado o devido juramento, declaro a v·. Ex. que, tendo 
esse serventn:1rio não ~~í pago em tempo os direitos do sen 
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titulo, mas f•ntrntl" em exPreicio rlPpois rla ntmwnç~o por 
IJeerew tle í dl' Outubro de IHi~; t' ni'to ~endo a ~imples fnlta 
de juramento, nns eircumstnneias exposta~, t':tso de perdi
mento do oflicio por disposi~i'to expressa de lei, entretanto 
que o art. I:J8 do Co!lig·o Criminal eonsidern aquella falta 
sanavel, se opportunnmente n~o foi, como tlevt~ra ser, verifi
cado pela~ nut.oridades eolttpnli•ntes o prPt~nehimento da for
malidade legnl, mereceu npprovat:iio do Governo Imperial o 
acto uessn Presiuenein, nuttHI:IIldo rtn" o mco;mo serventuario 
ltrestasse jura111ento ·~reassumisse o exerricio tle suas funcções. 

Deus Guarde· n Y. Ex.- La(oyl'ttl' Rodrigues Pel'cira.- Ao 
Sr. l'rrsiucntr da l'roYinein do Hio t;rande do Xortr. 

~. li 1L- FAZE:\ DA.- E~l :w DE ~IAnt;o ,,g lHi\l. 

Fha CIH RI) o nUJHf'J'() dos. operaria" 1la Alf:.uuluga de ]'PrnaJnllurn. 

l\Iinis!t•rio dos :'í1·p:orios tln FltzeJHln.- l\io tle .laiwiro Pltl 

21i tlt~ ..\lnrt;o de I gi\l. 

AJronso CPlc<o tlc Ac<,is Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Tltesouro .\acionai, declara ao Sr. lnspector tia Thesou
rarin de Faznnda !la Província de Pernambuco que, ú vista dns 
in fonHacões constantes !lo seu oílicio n. 17 tlt' li de Fevereiro 
proximo.'lindo c do que a clle veiu annexo, do Inspeetor da 
AHantlega tln mn~ma província, é fhaào em oitenta e seis o 
numero de trabalh:ulore,; para o serviço das eapatnzias !la 
rlita Alfandega. percebendo os salarios que actunlment.r. têm; 
romtanto que n~o ex(·eda n i: 0011.-'- mRnsalnwnte a dcs[Jeza 
que~ se Jiznr c0m esse scrvi~o. 

'.'\. li:i.- I·'AZE[\;DA. -EM 2G DE .\IAUt.:O OE iHi9. 

Sobre um rcenrso do que o Trihmwl do Thcsouro não tomou conhecimento, 
contra a exigeneia dC' 11irrilos 1lc t'onsnmo em um 1lespacho de l'ha,·es d1•. 
parafusos c agulhas para machinas do costura. 

Ministcrio dos l\"cgorios dn Fazenda.- Hio de .lnnriro em 
26 de Março t.le IHi\l. 

Affonso CPlso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribun:\l 
do Thesouro Nacional, tleelara ao Sr. Inspef'!or d::t Thcsourn• 
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ria de Fnzenda da Provinr·ia <la Bahia, para os devido; clfl'i
tos, que o Illl''lllO Trihttnalre-;olvcu n;io tomar r·.onlle<~imcn
to do recnrso intCf[liiSLO por ~ldiiOl~l Pinto ~lorcira & c. a da~ 
1leci,õcs da Inspcduria 1la Alfandl'ga da dita provinda de 31 
de Agosto e /1 de Setembro ultimo,;, que os o!Jrig-ar:nn a pa
gar dirHitos dtl consnmo pelas ciJ:tvcs de par;rfnso c ai!ulhas 
para m:tchinas dt) costura, yindas Lln New- York no vapor 
amerirano Citu of' l'11rrí; visto r'tar dl'nlro da nlçada 
daquella In>rwetoria a imporlau<·ia <los i!IJ'f\itos !JIIC foram 
pa~os, c aeharl'm-s<) :ts dPei'tJCS recorridas Lle inlt)ira confor
mi<lade t•orn a pratiea scg·uirla na Alran,Jeg-a tio Hio 1lc Janeiro. 
c nne não é conlr;rriarla por dispusit;:10 alguma da taril'a em 
vigor. 

.lffonso CelsJ r/e Assis Figueirrdo. 

:X. liG. - F.\ZENilA.- EM 2i DE :11.\111;0 DE LRi\l. 

Nflo lia rcenno para o Tribunal do Tho:nnro, de 1l!'_Ci~,-;r~ 1las AILwJPg-as, 
exceden'"" tla r..:spcct~' <t al~ada, sem pr..:rc,lcr jul;jatnento 1\as Thosonl'a• 

ri:ts. 

~linisterio <los Nrgoeio' da F;tzPntla. -l\io tlc Janeiro em 
27 de Mar~o de fHí\l. 

Affonso Celso tlc ,\:osi'i Figuf'ii'Pllo, Presitlt•nlP <lo TJ'ihnnal 
do Thesourtt Nal'ion:Ji, cnmmuni1·a ao Sr. Jnspr•t·Lor lla The
sour:uia Llr Fazen<l<~ da 1'1'11\'inda da B<~hin que o mesmo Tri
bunal resolveu n:io tomar eunlu't'illwnlo do recurso transmil
tido com o seu ollil'io n. 20 LIP 11 <lc Fev1~reiro proximo lin
<lo, inlcrposlo por ~I01·cira <'1:. C:tstro <la dccis:io da Inspceloria 
da AIL11lll1)g-a da di la [H'o\·ineia, que clnssilieon cotno , casi
mira sing-rla com mt•sela <lc algotl:lo, " par;t pagar a taxa de 
2;), 11a ft'tr111a do art. Gil'\ dd larifa l'lll vigor, I'Olll o :tba
timclllo dP, 10 °/o, de ;H~t·ürdo Cllll1 o art. L:i tbs respectivas 
dic;posi1;Õf\S prelitninart•s, a mPrea<loria <!'H' suhllll'tll'.ram :r 
despa1:ho pelas notas ns. HiHIJ. 1\lOG n 1\lllK, 1le :J c t:l dr~ Ja
neiro ultinlO, eomo « t~:rssinela de li\ n algo<lão ,, sujt•ita :'t 
taxa rle \!00 rr'~is marcaria no :trl. GLH rla t•it:rda larifa, visto 
exceder a irnporlmtcia dos direitos, nilo sú das mPnciona<las 
trcs not:.ts reunida.;, como tambPm de e:tda uma della,, á al
ç.ada ll:HjiJtdla Alfandega, e n<~o po<ler por isso ser a<lmitlitlo 
como recurso de re\·isla, nem l'orno reeurso ordinario, sem 
qnc pr,•ccdn o julgnmcnto da Thcsour;tria . 

. 1/l'onso Celsu de A.ss;s Fi:;ueil'edo. 
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N. 177 .-FAZEl\'DA.-E~l 2H DE M.\TII;O DE i8i\l. 

Defere por c(ruiUaclo nm recurso concernente á apprchonsão de nm na rio es~ 
trangciro C !lO carregamento do farinha d.o mandioca, IJUC ft1ra tornar SCIH 

li(:ença, efn porto não alfandegatlo. 

l\Iin islerio dos Nrgocios 1la Fazen1la. -H in de Janeiro em 
28 1le l\larc:o de 1879. 

Alfonso Cel'o de Assis Fig·nciredo, Pre,idente do Tribunal 
Llo The>onro Naciorwl, com:nunica ao Sr. fll'[lector da The
souraria de Fazenda da l'rovincia 1la Bahia que o mesmo 
Tribunal, tendo prr>scnte o recurso transmittidn com o seu 
officio n Hil de ti de Outubro de 1878, interposto por T,eo
nardo Ceder, da d•'cisào da dita Thesouraria, que confirmou 
a d:1 Alfandeg-a, julgando procedente, não,!) a apprehen~ão 
da harc:1 russa Tel"!Jrnph, de que é Capitão o rr:corren te, corno 
tamlwm do resp,,ctivn earre!:;amento, pelo faetode ter ido sem 
a neeessaria licença á harra d.\ Camantú, c ahi recebido 2.V!i) 
~nccos com farinh:t de mand ocn ; rc,olveu d •r-lhe provi
mcnto, por PllllilLtLlc, para o fim de serem entregues ao re
correntn o navio P o carregamento Lle que se Lrala, visto qnc 
r,ompunlla-se este dn generos naeionaes qtw niío estavam s.u
jeitos ao pagam,.nto de ffii'citos gernes, por serem dcstinauos 
:í Provincia de Pernamlmcó. 

A/Jimso f:l'lso de Assis Figw•irr?do. 

Communicou-se ao Ministerio de Estrangeiros pnra que 
o fizesse constar á Legação da Hussin. 

~. 178.-AGHICULTUHA, CO:\IMEHCIO E OBRAS PUBLICAS. 
-E~! 28 Dll MAHÇO DI': l8i!J . 

. \ppro,·a o acto da Presitlencia. da Provincia tle PernamUneo pelo qual 
mandou a(lrnittir na.. Coloni:1. orph:mologica c Izahcl ti, o menor AlfreJo, 
filho !la escrava Cccili~. pnrtcnccntn a D. 1\Iaf'ia tio~ ,\njos S<i llarrcto. 

N. 2.-l.• Secr:iio.- Dircctoria 1la Agricullura.- Minis
terio dos Negocios da Agricultura, Commereio e Obras 
Publicas.- Rio de J:mciro em 28 de Mar1;o de !87\l. 

Illm. n Exrn. Sr.- Accuso recepção do officio d1) V. E\". de 
17 do mez pro"l:"imo findo no qual partieipa ter mandado 
a1lrnittir na Colonia orphanologiea • Izabcl "• o menor Al-

llcd;õc; <lo [870. l.:i 
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l'r•~'lo, tHllo da ~~,;,TaYa Creili:1. pertene•·nk a D. )\:n-ia .u''' 
Anios Sá Bando, IJIII~ tlP.-Iarou renunciar ú indem~JZa· 
:;ãr; detrmninada no art. I.''~ i." da L•~i 11. '20'10_ d~ -:.H de 
Setembro d<> lKil, nem respry;ta CtlllllllUTIII:O a \. Lx. qUt~ 
fiea approvado o ~~~u :1cto. . 

ll•'W' t;mnde a Y. E"".- .Toúu J.ius Y11·im Consausúo d·· 
Sinimuú.- Sr. Presi•lente da Provincia de Pernamhueo. 

JJ, :hr.L 'i'li: 1;-: l'\.t:Lll'" dr~ -...u,li--::i("tl·i:l ,. llf•.'p·u.Jt··l!io~. i'·!itu.- !ta [5Cola de 

ln,.t~Lf!I'J:t •: C:1\al!1r;a li·~ l:i 1 1;:-.:n·lt> .\q :-:;ui. ·!C\•_·~n 3:_•:- ~ll·cit•' ll.l 

E..;cqi:L ~lilit.:u·. 

:\linhl··t·irJ •lo.-; \I';.':'JI:ios tia <;u•·tTa.- 1\io de .l:lneiro em 2\1 
•le l\lan.:o de I H/'1. 

IJeelaro n Y. S .. parn :'CU <'Onheeimento ,. r·m resposta ao 
seu otlici•J n. (i:i 1ln íi •lo t'Ofrentr•, llllC ns e'\allll'O: 1l1' sufli. 
··ient:ia e pri'Jt:lraturio-.:. !'t·itos nn Eseola d" Jnl':mtaria r~ Caval
lnria da IJroviiwia elo llio l;rande do Sul, devem ser neeito~ 
nessn E'eola; tle a!'l~lü·rlo eont o disposto no art. 20 do Hegu· 
lamento approvado pelo Decrl'lo n. liíH:i de ~\1 de Dczem!Jro 
1le 18/7. 

Deus 1;unrdc a V. S.- Jllanj1te;:; rlo llerval.- Sr. Com-
mandante interino da Eseolá Militar. 

~- lt'll.-(;t~El\IL\.-E~l ~\1 Illc ~l.\lll:rl DE 187!1. 

DcrLtra tpiO nito ,~, li~·it•J aos Ci1111Jnantlante3 de C',orpJs Jcsligar pra·.:a:-;, 
~~ eon-;itlr•ral-a~ ;q.;~n'Matla-.; co111 o Hm Uc :-;uhstituil-as pelos yofi1hta .. 
rios, IJllC se aprc:Wtttam. 

'Minbterin dm; .":cg-o!'ios tln Guerra.-Hio de .J:mciru em 2\l 
tle ~1:.\l'r;o de JH7\l. 

111m. e Exm. Sr.-Intcirndo de l[tWntn V. Ex. me com· 
muuica em o seu oflicio n. L!lll1 de~::! tio corrente. coni reln· 
r;flo ús ::l2 praças ullim:Hnentc chegadas das proYincias tlo 
Norte, communico n V. Ex. que nesta dnta dirijo cirr-nlnr 
aos Presidentes dai[LLellas provin•·ws reiterando as ordrms 
expedidas por ec:l<' :\lini,lrt·io 1111 intt1ito rl" ,,,·if:q· tl""'"•nc. 
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i nu kh; Clllll o transporte de pr:1ras, Clllllprindo IJIW V. Ex. 
mnndn 1leelarar em Ordem do ])ia que não 1\ lidlo aos 
ComBHlJHlantes tle corpos desligar ,,raras e con,;ideral-as 
aggr!'gada~, com o fim de substituil-as pelos volnntarios que 
se apresentam. 

Deus Guarde a V. Ex.-llfrtrquez do f{,Tval.- Sr. Conse
lheiro .\.jutlantc (;enrr'll tlo Exerdtn. 

N. Hll.-FAZE~IJA.-E~r 2\l IH; ~unco TJIC 187\J. 

:\pprova a extinn::to tla Collectori.t tia Yill.t de .\gna Hra~tca, 11<1 Provinda 
das ..\lag-tias, c~LLlwlnet~lulo~~L' n:t Uila dlla IHU a.~cnlt' 1l1J Collct'lur thJ rllll

llicipio de Paulo Alfonso. 

l\linistorio do~ Negocios tia Fawnda.-llio ti'~ Janeiro em 
::l!l de Março de 18i!J. 

Affonsn C·~lso de A,,;., FigiU·irr·rlo. Prcsidcntl' do TriLnn:1l 
do T!Je;;oum Nacional. ·,num unien :10 Sr. Inspcctor da The
o<ouraria de FazPn1l:1 tl;, l'rovinr:ia dns Alag•\as IJUc lira :1pJll'O
yadn a delihl)r<H;ão. llü IJUC drn ~~onla em :<eu urlicio 11. 110 de 
1\l de fJeze:11i!ro proxilliO pa:; .• ado, do extinguir a Collcctoria 
tia Yi!l;; d!) Ag·na Brnncn, visto niio haver na rnesHw villa 
pessoa ha!Jilitada q no quiwssl' t:\orcer o lognr de Colleetor ; 
e de dPlerminar <~O do município de Panlo Afl'onso qun tiYesse 
naquella localidalle um ngl'nlr, o qual tlcn'rÍI snr cunsideratlo 
tempor:1rio, e scnir suL a responsaiJilidade do dito Colleetor. 

Afionso Celso de "1ssis J.'igttei1·, do. 

N. 182.-FAZI~NDA.-EM 2J DE MAI11;0 !JJ; ltl7\J. 

0-t'lllli~ia.cs de Dcsi':Jrga Lrro podem ser prn:111 virlo.-; n Io·!:ll'l'~ 
tran ·ia sem se mostrarem h;1b:litatlos t'l!l ('oncurso. 

de~.ICfi .. 

Ministerio dos Nl'gocios da FiiZPJllln.- Hio de .Janeiro ~~m 
2!l do 1\Iarço tle 18 i\J. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. qtw. niio obst<~nle 
o que informa em scn ollicio de 18 de FP\·orciro ultimo, niio 
p1ide ser o Oficial de Uesearga dn Aifandogn iiP,sa provinci:1, 
.\ntonio Hodrigut•s de Loureiro Fr:i.~·:1, nomeatl(J. et•JIIn pede, 
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3." Escripturario tia tln 1\io de Janeiro on 2.• da de Santa Ca
lharina, qu:Jillo {,qndl<) log·ar, por 11iio st~ ter llio->trndo ha
hililado em eonn11·,;o das Jn:'t'·rias exig-ida' para os empre
gos de segunda Pntr:lllci:l. e rpwntn a l'Sit·, por não haver vaga. 

Deus t:uartlt• :1 V. Ex.- Afi'unso Cl'!srJ de Assis Fit11reirl'll11. 
- A' S. E\. o Sr. l'residrmte da l'rovincia dt) Scrgitic. 

l'í. !8:3.-F.\.ZI·;\l().\..-E~I :11 DE ~!AHt..:o DE 1Ri\l. 

Elcv;l a 11ltl ·~ llll:·'l'l•J ,J,. !l'''·]•tdl:lllk~ da .\lf...Lil•ll'~.t d1J lUn tlc .1a.-
nei rn. 

:1\lini->terio dil,; :'-leg,~e·iil.; Lia Fazen1l:I.-Hio d1· Janeiro em 
31 de Março de 187\l. 

Fira V. S. autoriz;ulo. eonformr pede em Sl'lt officio n. 188 
de 2\l 1lest1~ nwz. para I' levar a 101) u lllllll>'ro de Deopachan
tes da Alfandl'ga a !'l)lt l'ail(''· 

IJens Guard1.' a V. S.-,\((uJISO r.>lso de Assis FI(]Heiredo.
Sr. Jn,pretor da AlL1111lPga do 1\io dl' .J;,neiro. 

N. 18'1-.-f•':\ZEND.\.- E~I 31 DE ~1.\HI:I) DE 1870. 

Pr1nidc1H h p:ua ifll·~ --··j.l .: i.t~prt\..;:-;q.:; tLt Typw!!',tphia I'\,1cion·d o:> rcla
torios dus dilft•rt•!lt"-: .\11ni~tcritl-> «' quaL'"Illlt:r lraltallws uJJir·iac~. 

Mini,;terio <lr!s )\••::;t)l'io' <ln FazPn;h .-Hio 1.\e .Janeiro em 
:11 de Mar~o de 18i~l. 

Tllm. e Exrn. Sr.- Tt1nl,o a ltonra r(,• pren~nir a Y. E\.. 
que a Typograpl1ia ;-.;aeioual <lt'ha·SI' ltaiJililada para cxc
eut:lr todos e quae;;qttrr tr;liJalltos ofliciaes. inrlnsivo o~ re
latorios qne lt~lll de ,,.r [li'I'Sf)ll!l's ú-: Catnaras. 

A perfciçuo do lr:tbailio n a roll~;iilernr,ii" de que Iw nc
cessidadn n:lo sú de t:CIIIliJilli'at· dinhr:iro, 'enuo tamiJem de 
trrar proveito tias grandes son1mas :dli cmprt>gailas. rccom
mcndalll t·st1: e:;tab,.k~illli'lllo :'1 prelerPncia na impressão Llos 
tra ballws das d 1 V<)r,;as Ht~pat·tiçües puhliras. 

Hngo, pois, a V. Ex. sn ;;irV<l dar suas ordens. :tfim 1le que 
sejam para ;dli remL·ttido' o-; qtte perli'Bee!ll ao l\linisterio a 
seu e3rgo. 

lkus Gnar1k a \'. Ex.- Af)'onsa CAs·J de Assis Figuúred· ... 
-A' S. Ex. o Sr. Juuo Lins Vieira Cansansiío Llc Sinimbú. 

IJrnt i c os aos llc11Wi; Sr,;. ~I i nistros. 
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X. 18J.-FAZK'lUA.-E)I :ll nE MAnt;o DE 187\l. 

Cl)nlirma a mnlt:t impo:-;ta ao ci)IJJ!II<UHianltl do \'apor ('if!J u/' pará por 
foi' t~onsontiJo rltlO atracasst•tn ao ttHJS~!lll 'apor ltlll r1·horador ~" tlnas 

a\y~u·or.~~as, aui.L'S 1h -,·!~ita de t.mlrada. 

Ministnrio dos ~rgocios rla F:w•ntl:l.-1\io tll' .lanriro 1~111 
:11 de ~larr:o dt) ltl.\J. 

Affonso (:cJo;o de As:ois Figncir .. ilo, l'rPsitlent•) do Tl'ilmnal 
do ThPsourn Nacional, comntnnkn ~o Sr. lnspcctor dn The
sonraria dn Far.entl:t da Pro\·incia d:t ll~liia !]li~' o llli'SlllO Tri
IJnnal, tendo pn·;;<)nle o r!'etlr'o lr:<nstttiltido <'tllll o seu olli
cio n. ~3 de i:! tle Fevereiro pro\ÍI!IO lindo, int<!rpoqo por 
Wilson Sons & C.", limitcd, A~enle,; d~ Unitcd Statt·s & llra
zil Mail Stearn Ship Linr,, du tlt'do:iio da tm;pr,ctoria.dn Al
fantlega da ,'ila província, que mtlltou o Comtttantlante do 
paqnet•~ l.'i(IJ a{ I'arri, na qnantia de HIO\ por ter con
sentitlo que alrarassl'm o ret>o•·:•dor l'aiJa e duas :tlv:,rengns 
itquelk vapor, :mtt~s da vi;;it:t dt~ Pntpda; resolveu nPgélr
lhe provimento, visto e:.;t:1r n intport:•ncin da multa de que 
se trata na alçada da Alfandcga. e não podt:r ser ;1dmittido o 
recurso de revista, por 'e at·lt:tl' a _dt'ris:io recorrida de con
formitlatlc cüm o disposto no art. :\tô~). ~~L" r G.

0
, do Hegu

Jamcnto de i\l de Setcmi.Jro de lt>GO. 

N. Jf\G.-AGHICULTUHA, CO.l\BIEBt:Jtl E OBHAS PUBLICAS. 
-AVISO DE :l[ IJE MAfiljiJ DE ·lí\7\l. 

Dá instrncçü~.'s ao Engenheiro Dcolinllo Jos6 Yioira l\IJ.dcl para desem
penho de. sua. eomm1s:-;ão nos mu~-.iripio~ do Cachoeira de ltapemerirn, Ita
pcmerirn, Benevcnte, Gnarapary e Yiallll:l, ua Pro\ ineia ,]o E:;pirito 

Santo. 

N. :J.-2.a Secç'ío.-Directoria da Agricultura .-Ministerio 
dos Neg-ocios da Ag-ricultura, Comtnercio e OIJras PniJiicas.-
1\io de J:meiro em :11 de .l\larço d<' IH7\l. 

111m. e Exm. Sr.-Tentlo sido nome:Hlo o Engenheiro DPo
lindo .José Vieira .l\lacicl para procndt:r á extrem:l!'ão do 
domínio partit·nlar do publico t! metlir terras devoluui's que 
devam on possam ser vt·ntlidas nos termos ela Lri n. GOl tle 18 
ct:: SctP.mbro d~ 1850, nos municípios do Cachoeiro de Itapeme
nm, Itapemenm, Benevente, Guarapary c Vianna, nessa pro-



,incia, rnmpre que o mcsttlll Engenheiro. nu UL'St'lllj)CIIhO tl<' 
,;rmclliantP cmnuli,,iio. olist•rvr. as segninlt·s instrnrçu1'S : 

L" Solicitará tlessa PresidPneia a> eonvcuicntcs ordens e 
providt·ncias para o prompto Llcc:r,mpcnho do referido trn-
!lnlho. 

':!." "\1111'S tlo eomet:ar o srrviço, o Engenheiro llL' que se 
[,;,ta farú ltS pn•eisos annnnrios, oh,ernmdo :1' ful'lnalidndc~ 
dos Hegulaltll'!llos LIP :10 ti!! .lant•iro l\ H de l\laio tk tH:i'f, 1\1 
ll" Dl'ZI'llllll'll d" i~r;:;, lnstrut·çl1cs do ~'1 dt: ,\hril de l:'w P 
Circul:tr do :10 tlt• Abril Llc tKi:i. 

:1: ::11: no arto de !lll~tlir '" ll'tT:Is que L1.,lll do '~'r vcndidns_ 
os proprirt:n·ios 1111 posst~iros \·iziniJUS qtll' :il' jnlgart~lll 
prejntlieaLl1:s peln dpmarent:iíu !"l'l]tlt~n·rcm a liem de sen 
direito. o l~ngcnlteim lk~>lindn Jm;i\ Vil'irn l\Iaeil'l exigir:'1 
que ex h i h a m os ti Ln lo' l'llllt petPHti'S e t:1111 frontar:i os HWITO~ 
e rulllOS que tk,;ign:n·ctll elllll os que !'\istire111 no trrreno. 

'L" Sendo a,; l"'''e' c :;I'Sitlnrias ltaYiilas por titulo. com
l'l'Chl'llilidas nos arts. :!:l <' :1:1 do 1\r:gnlnnwnto de :111 dr· 
Janl'iro de lf~:i't, nií~ pros1•gnir:~ aqnellc En.~Pnlieiro na rcs
pectirn dcmarent:iío. Se, pon··nt, as pussl's r:'tivl'l'elll sujeitas 
a logitint:l<:<lo r,tl revalid:~çjo o En:.;enhoirn I:t•nlimlo .lost'· 
Vieira J\l:ici:·l. revesti1lo dn:; :lttrihukõPs tk Juiz cotntuissnrio> 
por nomeaçiíÓ de:'sa Presitkncia, pr.occrler:'t de accürdn com o 
nrt, ':!1t C sllgHÍlllf'S tlo citatlo Hl•gu]alllt'lllO, I' l'lllll!'I'Íl'á I'P-S
tl'iCl:lllWllli' o di:;pm;t" tlll' Avi:;us de l::l c 1:1 dt• Junho 
de lHii:\. 

:i." Eneontrando posses 110 caso prm·istn Jll'los Avisos de 
12 e L\ Lk .lu11lto dt: lHti:l, t·nnt cultura p,f]'p('(iya e morad<~ 
lt~dJitnaL o dito Ellgi'HI!I'il'll lllCilir:t as qtll' m; orenpantPs 
prdcndt'l'l:lll cotnpr:~r. 1', tl'ltllin:ttla u llll'tlir:lo. l'l'tllt:tlPr:'t ao 
l'l'l'sidente da pro\'incia o:; :llllüC', eont rlt:clar:tt;:iio d:1 Úl'l\U, 
)'1"1\~0 do llll'lro l]ll<Hirado, e custo da llli'UiÇilo, a litll de qu<• 
seja atTt•ca<hiLla pnla Tliemurarin tk Fnzenda a importancia 
da venda o deopcza,; tlt\ lllPdit;f,o. 11bservandu, r,m rdaçiio aos 
que se recusarem, n disposit:~o do art. ::lO tio Hegulameulo dt• 
:\!1 <ln Jn neiro 111' tH:;r~. 

(i." Sentlo ff\l(lll'rida a meüiç~o tk tm·ras particnlarrs 
ou pos:n1iilas qtw confluem com as devolutas, o Engenheiro 
Deolintlo .los!\ Vieira .Maril'l, nrt qunlilladc de Juiz Commissa
rio. far:1 a respectiva rlb1-rimin:wiio, sl'gnmlo o llispn:;to uo 
Derreto 11. :!l();i ,Jio 1:1 d1: Fevereiro de IHfjg, l'X]llieado wlo 
A \·iso Circular d1• !ti dP Setembro de JS:i\1. 

7." Heronill'cida rt cxistt·ncia de posses cujos tlonos sejum 
nimiamenlt\ pobres ecuja :'in•a nf1u nxceder 1.210.000 me
tros qu:Hirarlo:<. n tnrsllto Engunheiro cumprir:i o Aviso Cir
cular de 10 dt\ Ahl'il d1· IS:iH, fnzen<lo n uw<lk~o :i custa da 
Fazenda l'nldica, e ol,:;l\l'Y:lllllo, tant!Jcm, as" outras forma
lidade> d') ritallo ad,;o. 

8." A e"\.tensi"IO Llll' t~JTas dr,yn]ntas prPtenLlidas a titulo dr 
venda nos indicados mnnicipios dever:'! variar rntre 1..210.000 
metros qnadratlos (::liiO .llllll braças quadradas, e 't3. fj(j(). 000 
metros quadn1dos (uma legua quadrada), cumprindo ao En
gcnlll'irn Dl·olindo José Vieira l\Iaci<'l informar sobre o preço 
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de eDlla llll'l ro qucHlrado, quo scr:i regulado te_ndo- se em 
altençúo o art. 1'!. lln Lei <lo ll'l ;J,: Sctl'llliJro de l~.~o. no qw' 
1liz n•speilo nos mininws :tlli estaiJeli'eid.os, ,;itna1:iio" rpw-
Jidadn rlas !erras. 

!1." Em todos os trabalhos de nwllif;~o que exeeular. quer 
para legalisal.;ão de posses ~~ ses11Wfias. 11uer para a venda 1!1' 
11:1Tas pttblicas, o allu<lidu Eng·enlwirn lll'terminaril a,: eoor·
rlennd;ls de tllll ponto qnalqttl'l' 11Pssa,; lllllllil;(''e'; I' rl'l',:ril-as
lw :111'i povo~11los 011 al'l·iilnniP.s natlll'<ll~s mais ltol:I\I'Ís.ligandn 
as we•lil;i'ics a I'Sses accitli'ntcs pot· linh:1s medidas, ernsa
mcnlo, ou outro qnnlljtlt'l' do:-: meios ljUI:a scil'neia pn•scn:\-1', 
n oli:,erYal'<i, outrosim. o IJUI' dispõe a 1:st.e respeito o :trt. '1'1 

1lo 1\e.~·ulatlll'llto 1le H do :\!aio ile [t.;.'i1
L 

lll." Alónt dos tralwllws qui' lieaul esp1:ciliratlos o dito 
Engenlwiro e;.;ecatar'<t qn<ICSIJlll'l' onlro' dtl q1w r,·". inet!lnl!illo 
pur iustrueçií''' po,:tl'l'ion•s. 

ll." Ao Engenheiro Oeolinilo Jos1': Vieira I\I;u~il-1 compete 
110 cxereicio 1la commissiío de qne (, nnearrcga•lo, alt.'lll 1los 
YenrimentDs marcallos na portaria 1\1: sua nolllt\al_'.:-,n, a gTati
liraçuo de chefe e a brnçagrm <k llezui to réis arld trada no 
art. l:l do Regulamento de H de l\la:o de Ufi'~. explicado pelo 
A\"iso Circular de l:l de Sett•mbro de IH7(j, rpwn1lo medir 
terrenos devolutos. QtJanilo, porém. p mt~1·der a trnilalhos dl' 
lrgilirnaçiio on revalidaç~o Ju't·) p~:reeiJ•:rú a bra1.:a'i·em ante
cedentcmt'.nte declarada, mas o,: ctnnilllll~ntos que por ,l1•i 
('O!llpetem aos Juizes ComJnissario:;, sem pl'l'jnizn das ontras 
nJntag~•ns rJllC lhes silo concedidas. 

O que lledaro a V. Ex. para os Iins convPnirnll'!'. 
Deus Guarde D V. E'i..- Joilo Lins Vi1•im Cansansiio d1' 

Sinim!Jú.- Sr. Prr•sidrnl~: da Provinda do Espírito Santo. 

Sohrn :1-; Y<!!llagcJ~" 1l1~Yidas a. nns l'lllpreg-atlo:-- eltenrre!-[adns t\c Ín',prrdonar 

Coller.ltHias e ~lesas de Heudas. 

:'tlinistrrio dos Negocios da Fazl'nila.- 1\io J!1• .1: ~"iro em 
de Abril lle lH7\l. 

All'onso Celso <le Assis Figueiredo, l'rcsiilt·tiiC do Tri
lmnnl do Thesouro Narional, nntoriza o Sr. lnstwctor 1b 
Thesouraria tle Fazenda d:1 Provinci:1 de St~r.~ipP, t•m res
posta ao seu oiHeio n. (j de 21! de J:meiro pro'i.irno pa:;sado, 
par;~ abonar ao;; cmprPgados in1•nml1idos de i n,.;pi)CCionar 
:1s Collcctorias e J\Ie,;a,.; de Henila:; da mesma provinci;, : 
1.". a :1juda de custo de preparos de vi~f,!'em P transpor
ti\, que lhes sení paf,!'a nm dinheiro para n' viag-I'HS por 
terra, no médin on no maximn, sl'gnndn a faeilitbd1• ou 
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difficuldnde da viagem, o!J~ervadas ~s lnstrucçul'S de Hi de 
.JanPiro de l8CO, nrt. 1.", r de 2~ de Julho de 1863, art. 
10; e 2. 0 , uma gratitirar<.IO mcmal, na fórmn do § 3." 
do art. 1." das primeira' das citad:rs in,truc,-IICS e tla al
tcra(,'~O 'L" das de 1. 0 de :Man:o de HHil; e'criplurando
se a dcspeza com a ajuda dr~ custo de transporte 1: preparos 
de viagem na verba proprin, ~~ com a gn1titic:rç;ro em 
• GratificaÇÕ<:lS por scrvi~os lelllporarios c cxlraordinarios. 

Affimso Crlso t/1: "lssis Fi_r1ueiredo. 

X. IRH.-FAZENilA.-E~l I nE .\BHIL llE 18i\l. 

!\farr:l a taxa tlos jurr.s (los tlcpositos da C:1ixa Economir:l e tlos r.mpresti .. 

mos tlo !\tonle tle Soccorro da Provincia de S. Paulo. 

Mini<:terio dos Negocio~ cb Faznnda.-Hio d\ Janeiro em 
l de: Abril de JHí\l. 

Illm. o Exm. Sr.- Commnnico a V. Ex:. que foi fixada 
em 5 ~:,a taxa par:1 os dcpno;itos 1la Caixa Economica, c em 
10 ~; a do premio dos emprc~timos do .Monte do Soccorro 
dessa provinda, cOJJforme propoz o respectii'O concelho fis
cal em ollicio de 25 de Ft·vereiro proximo passado. 

ll.eus Guardf' a V. Ex.- Affonso Cdso de Assis Figueiredo. 
-A S. Ex. o Sr. Pre:,idente da Província de S. Paulo. 

N. 189.- JUSTI(:A.- EM i DE ABniL DE JHí9. 

•neomratibilidadc por parentrs(o entre um Tahcllião e um Jniz suppleule. 

2.• Secçiio.-Ministerio dos Kegocios da .Justiça.- Hio de 
Jant·iro em i de Abril de J Ri9. 

111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao ofiicio de 10 do mez 
lintlo deelaro a V. Ex. !Jlli', ú yista da Urd. do Li v. Lo 
Til. 79 ~ h:i, explie:1da por dirrrsas dedsões P rPcentemente 
pelo Decreto n. ü84-i de Hi rln Fevereiro de 18í8, n~o póde 
servir no termo da Cachoeira o Tabellião do Publico, Judicial 
eNot~s, Jo:10 Virialo da Cunha e Mello, eom seu pai o f.o 
Supplente do Juiz 1\lnnicipal do dito termo; devendo portanto 
perder o logar aqul'!lr Suppll'nte, na conformidade do Aviso 
n. :w:J de :w de Setembro de 1859. 

Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da ProYincia do l'ar:i. 



DECISÜES !lO t:OYEH!\0. 1~1 

N. 1\JO.- JUSTIÇA.- E~l 2 DE AUiliL DE l8i!J. 

Sobre inscripcão de hypolhccas de pre!lios a. um Dauco. 

2.' St'eçiio.- Ministerio tlos ~flgoeios tla Justiça.- Hio de 
.J;wciro em :l de Abril de 18í!J. 

Illm. e Exm. Sr.- Ao Governo J1nperial rt•prescntou a 
Dirl'ctor ia do BanPo Hypolht~c;.rio ~~ C(llllrncreial do Maranhão 
sobre o racto de haver o Ollieial do He:.ri,tro t;pr;d tbls llypo
theeas da capital tlt•ssa provincia l~nçado 110 • Indicador n·al • 
cada um dos predios hypotheeados ao mcsn10 . Banco por 
Alfredo Bandrira Ilall e sua mull1er, e no "Indicador pes
soal • nito o Banco, mas os llll'lllhros d:1 rPspectiva direetoria, 
cobr:mdo <In cada uma tbs indit•;t~üe:; o e1nolunwnlo de 1 1~:iOO. 

Em respost:1 deelaro t·uc o referido serventuario obst~ryou 
o disposto no HPgulamcnto annt·xo ao Decreto n. 31ii3 de 26 
de Abril de 1E65, arts. :J:l e :2::!6, indicando cada um dos 
immnveis hypotlll'ea::os. 

Quanto. porém, ao outro ponto, sendo crrdora a pessoa 
juridka do B nco, em seu JH !lll) unieo deYe :;e r rnila <1 indi
cação e mo nos dos direl:!ores, IJllC ,;to ;tpenns simples man-
ilnt~rios. 

Deus Guarde a V. E'\.- La{'awtte R"driy11es Pcreim.··- Ao 
Sr. Presidente da Provinda do .Mar;:~nhão. 

4-'f.J, 

f' 

N. 1\Jl.-F.AZENDA.-EM 2 DE AIIHJI. DE 1~í\l. 

!\c;:..:a provimento aos recursos do dous mestres dn hyatPs, sobre mult<IS ,que· 
llll'" foram impostos por terem, ~em a comtHitente Jiccnt:a, haldeaJo me r· 

t'adorias de um para outro dos d1los hyatt's. 

~lini:;tnrio dos Ncgocios tla Fazentla.-l\io tle Janeiro r·m 2 
!l•· Abril de l8í!l. 

Atron'o C<'lso ilc A:;sis FigUI'iretlo, Presidente do Tribunal 
du Thl',;onn> !'\acionai, COIItllluni1·a :10 Sr. Jnsp!~Cior da The
souraria de F:tzenda dn l'rovinci~ dr) S. Pt dro do llio Grande 
do Sul que o mesmo Tribunal rrsolveu nrgnr provimento aos 
recnr~os tran~111ittidos eorn o seu ollicio n. 6IJ, de 7 de Abril 
de 1877, interpostos por José Pereira da Silva c .'llanocl José da 
Silva Li,bôa da decisão da dita Thi'St•nrari:J, qui' conlirmon 
a da Alr:mdl'g-a da cidade de Porto Alegre, impondo, de con· 
formidade com os arts. 389 e :m8 do llegulamn1to de i!J de 
Setembro rl11 t8UO, a multa de t :000!,1000 ao JI'i e.i.rp por 
h:1ver r:cPbido, sem a .necessaria lil-en~·a/ rOfQ\l. lj.o ~· 
Novo Brzlhante, de que e mestre, cf'm f a , g.'\ ~t\.. 'rud•/tl...:~-- . 
haviam :,ido Pmbarcados no hyate Guah11 a, ~h' 1gu:tl qnafi'(faLJ~ O. 

""''""' '" '"" '" ~& 1~ 
':~-!l:_r>_ur .\DOS~ 



l2::l DEC!SÜES DO [;OYEIIl\"0. 

o segund•l dos recorrcntr•s, C'JIDO uwstrr· de:;tc nayio. por !ta 
ver ft•ito r>o:sn baldcar:iío; visto estar a importaneia rln BWH:1 
r\P qtw se tr<lt::l na :dr:ada nwrenda :·, Ttw:;out·:u·ia prdo :trt. 
:J." do Dr•crcto n. 'lli't/i de 2'' rl•~ ll,•zcrnlJt'O de 1870, e não po
dereiH ser arlrniltirlos como recur-;os de rr·vista, JlOr nã(l ~P 
tr•r verillcado no pror.·c~so nenlmuw das irrcgnlariumles men
,·ionarlas HU ar!. 71i't dfJ l'itarlo n·gnlnmcnto. 

'i. 1~12.- FAZE'ill:\ .- I·; \I :: (>I•: ABH!L DI: 1Hí!). 

;\ la\,1. de '~ o;J mnrr·ada na Cirnllar n. ~i A tle 2J do ~ovcmbro tlr 1X78. 
~; :lppli('a\·rl :--~-·mt•nlt· au-. _jt1m::-; ('nnl;tdos 1.brptella tl~tt:t em diantl'. 

Miuisterio tlos .\'e.~·oeio,; da Fnzelllla .- l\io dP .J:mniro 
em :: clc ALI'il de 187\l. 

Atl'onso Celso rl•• As:.:is Fig-ru~irlltlo, Presidr:ntr• rio Tribrlllal 
do Thesottro ;'\acionai. dPclnra nu Sr. ]Hspr•ctor rhl Tllesou
raria 1lc FazPnrla rla l'ruvincia rle Pcrnatlllim·o, em rmqwsta 
ao Sl'll ortieio n. lK du 'i de Fl'YI'I'I'iro ultimo, qun não 
pórle srr npprov:11lo ,J seu :wto decidindo, sobre consult:1 
rlo Colkctor díis Hmtd:rs t;erncs de i.\taza reth, (rue n tnxa 
de '• "; marcada parn os juros do e111prestimo do cofre de 
orphãos, peln Cireul:1r lln 22 de NovnmiJro de 1878, era 
applicavel :r os qtw fossr~m pngos dc.,sa rla ta em dinn te r·m
bora n~neitlos om tempo :mtr·rior; vi,;to qnc :1 mt•snw tna 
sP rel'ere ::ÓliH'ntc aos juro,; eontarlos do dito dia ~2 em 
lliantu, ~endo os anteriur•·s a clle C;1lcttladm: :'i raz:io de 
5 ''o, conforme j:í foi •·x:plicado pela Circular rlc :~ dt'· M:m;o 
proximo lindo. 

S. t\1:1.- FAZENDA.- E\l :1 IH: ABIIIL m; 187\1. 

A disposi1:;lo 1\:t Cir1ul:tr n. ''"i A tlt' 2-J lle ~oventhro d1· 1R7R. ~·· applie~url 
an tJcculio de escraros. 

i\Iinisterio dm: Xegecio< da F:rzenda .-I li o de .lanl'im 
em 3 de Abril de lH/9 . 

. \fl'onso Celso de Assis Figneil·cdo, Presidente do Tribunal 
do TIH'souro Nacion:il, !](wlnrn ao Sr. In::pector da Tlie:::ou-



r•aria de Fazemln da l'rovincia de S. Panlo. em n·,;post:: 
ao seu orticio n. H do l." d1~ FeYl't'f'iro ]H'iiXimo pa,sado, 
qui' n disposil'i"IIJ da Circular n. 47 A de :::::2 de Novembro 
ri<· iH78, reduzindo a h·;., a ln~a rlos jttros do emprcsliuJn 
do cof\'i) de orpliãos. ti appliciiVI'l ao [H·t:ttlio do.' cst'l'a\·n:;. 

:'\. 19't.- .JUSTI(:A.- E)! 1J. llE ABIIIL llE 187\J. 

li PII'~id~~nte tlo Jnry u;!tl P···dt' co:1;..:ir :d.!..!:11Plll. n:-to ad\n.!!a\lo. a tll'ft'Hdet 
... ~ .. 

2." Srcç;io.-Minislrrio dos Ne~orios rla.lnstiça.- Hia l)i' 

.Tanci ro em ·Í ti c Abril de 187\J. 

lllm. e Exm. Sr.- Com oflirio n. f1li\l <le '~ do mez findo 
snlnnettcu e,sa PresideH<:ia :'1 <lf·ci,:io do (;overno t'i'tpia da 
t:onsnlta do Consellll'iro llirertor (;c·ral da lno;tnH·c~o l'u!Jiica 
rla provincia, sohrt• o facto dP liaVl'r o .Juiz <li' Direito interino 
<la comarcn do Pir;1h~' eoiii[H'llido. snb as penas da lei. o Pro
fe,;sor Pnlilieo do lermo do l\io Claro a tlofendrr tllll n'u 
pobre n:~ scssi"111 do .lur~· do tlito tnmo, em Hi til' St~tt•rnbm 
i]r 1R78. 

Em respost~ ~10 citntlo officio P :10 de 21
1 tlo Hwsmo mez. 

referrm!n no nssmnpto, tleclnro a V. !•:'\.. f[lli' a fat·uldatln de 
nomt•ar Advog:ulo do :lllditorio para d!'ft~sa dos r(·os. nos 
lermos do Aviso n. :!28 di~ 21 de ~0\'l'!llbro de rs:l:i, llllll vai 
ao ponto tln eonstranger a essn defp;;a o funreion:11·io qtw nem 
ao menos se ncha no r:\t~rcieio das funr·çl~t•s dP .Jnrado, nws 
sim tio setl emprego, qtw !'IÍ [li·,tJe ikixa1· por lPgitimo impe
rlimcnlo. Oh ,'5fença de scn Stlperior. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lnfúltdtl' Horb·i'!"Psl'ereim.- Ao 
Sr. PrPsidente tla Provinrin do llio de Janeiro. 

:'1. 1!1:).-GUEI\BA.- 1<:.11 1 \IE AH\lll. OE lXi!l. 

nerJ:q·a 1'111 qne f'Oildiçi';es Lll'H' ...;cr feita JlDl' conl.l du E-.t~ldn :tr'dcspl~/.,( 
tom o rnten·ameuto do-;' t)fliriacs tlu Excrdlo. 

l\Iinistt•rio dos Negoeios 1la (;m•tTa .- H in dt• .l:tneirn Pm 
rte Abril tlt• !Hí\1. 

Illm. e Exm. Sr.-Det'lnro a V. Ex .. para seu eonheei
mcnto e Iins conveniPnt""· f[llC (· apprornda n dPlibcraç~o 
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que V. Ex. tomou de indnl'erir o requerimento em que D. Leu
nor llello Fiork Hmnnno, Yiuva do Alferes reformado do 
Exercito Odilon Fiock Hom~no, pediu pngnn1en to da quantia 
de 100,5, despendida pPIOS neg-oc:antes Ag-ra & c.a com o 
cnterranwnto daquellc utncial. n:io só por niío estar o nwsmo 
All'eres eomprehendido no Aviso tle 20 de Setembro de 1872, 
que só se refere nos Otlieiaes ell"eetivos do Exercito, mas 
tambern por ter ellc deixado na The;;ouraria dessa província 
vcndnH·ntos supt·riore,; ú indi•·mla quantia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jinr'J!IeZ do lTaval.- Sr. Pr.•si
dcnte da Provinda de p,~rnambuco. 

N. l~!G.-FAZEND.\.-E~IG DE ABRIL DE l8i\J. 

:L\' fio a pro' cita ao~ h lhos !los Oflit·iacs (I e commissão o favor tln Decreto de 
l~) tlt• \laio dü 1H2J. 

l\linistcrio dos l'\egocios rln Fazenrla .- Hio de Janeiro em 
fj de Abril rle 18i\J. · 

Affonso Celso de As,;i,; FigucirPdo, Presitlente do Tribunal 
do Tlwsouro N:1t·ion~il, comlllUHica ;~o Sr. Jnspedor da 
Thcsournria de Faz•·~tdn da l'rovincia de S. Pedro do Hio 
Grande do Sul, em re,;postn nos :-cus ofli,~ios ns. H e 15 
do !.0 de Fevereiro dt1 IB7i, que n:ul púde ,;er :qJprovnda 
a dcd,;~o tia lllt~sma Thesourarin manda!ldo ailnnar a D. 
Anna Martins l\iheiro o meio soldo Bwnsal tle onze mil 
réis de seu li nado pai, o Alfere-; l'olycarpo José Martins; 
visto não constar do lll"tm·,;so qtw f,li Pile OJ!icial de l." linha, 
ou d'IS de 2." que pprcebiarn soldo, pois os de Cilllll11issão 
nüo tmllsmittem ans liiJi,JS o tlireito ao meio soldo eonce
dido pelo IJel"reto de !!) rle Maio de 18::W ús viuvas <los 
Oflici:,es que f:lllccessem em ::w<;üo ou Ptll eunsl'tJtwneia de 
ferimentos nella a•l,Juiridos . 

.lfjiiiiSO r;,.zso a,, Assis Fiywiredo. 
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~ .1\li .- FAZI~~fL\.- E~l i) llE .\BIHL li!·: 1H7\I. 

Indefere a preten~·ão do AjnJantc tlo Porteiro da AlfanU.ega da Dahia 
de í'Cr admittido a ('oncurso com 0" PraticantP:-; para log-arcs de 2. a 

cntrancia. 

Ministerio d0s Nr,~ocios da Fazendn.- Hio de .Janeiro em 
;; de Abril tlP 187\J. 

111m. r Exm. Sr.- Cr11nmunieo :1 V. I~\. qut) foi in1lderido 
o requerimento nnnexo ao seu ollicio n. :ll un 8 dn Março 
proxi1n0 lindo, em que .Joustino Traj:mo de Sento S(·, 
Ajndnntn <lo Porteiro 1la Alfan<legn dessa província, pedi
ra ~m· admiltiuo a exame rias malt•rias cxig-iuns pnra os 
Jognrp,; de i." c :2." entranl'.i:1. 1111 eonl'ursll :1 qlle sü tem 
tle ]Jroee1ler na Thcsonraria tle Fazenda; yisto niio poder 
entrar em compctcncia com os l'raticantrs no concurso 
uc 2." cntranciil. por niío pertencer a est:1 cla<se ; potlcnuo 
!'ntretanto :1prescntar-se nu IJllC fur nhcrto para os Jogan•s 
de primeira. 

nens Guarde a v. Ex.-Jl'f'onso Cel.~n dR .lssis Fi_lf1jPl
redo.-A' S. Ex. o Sr. l'r•~Sii!Pnt" 1ln l'rovinl'ia 1la Bahia. 

N. J 98.-FAZENDA. -E~! i llE A !IH IL lll: 18i\l. 

Reduz a :l 1j 0u o juro tias quantias dcpositada9 Jlara g;trantia tln Han~·as 
prcstallas pelos re:;poTJsavei~ ;, FazenJ,t .\acionai. 

Ministerio dos NPgocios 1la F;~zenda. -H i o ti e Janeiro em 
í de Abril tle J8í\J. 

Affonso Celso de As,;is Fig-ueiredo, Pre,;iuente do Tribuna 
do Thesouro '\'acionnl, dPcl:1rn nos Sr;;. Inspectores dns The
sournrins de Fazenda, para n tlevidn cxt:cuc~o, que fica redu
zido n 3 •:, ":, o juro Hnnnal qur·, na fónna da Circular 
n. 8~1 de 2G tle Fevereiro de i8iti, venciam ns IJUantins em 
1linheiro depmdtadas nos cofres puhlir·os, parn garantia uo 
fianças prcstauas pelos rcsponsnvPis :í Fazenda Nacional, a 
t•onlar do f. o de Maio [ll'OXÍIIIO futuro em tlianto. 

A((onso Celso de 1lssis Figueiredo. 
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:'1. 1\l':l.- F.\.ZE~D.\..- E.11 i !li·: .\1\ll!L llE l~í\1. 

~;;o dt~vi•la~ .~u:'lta:; aos E.;•:riY:Le:-:. \1•.1 .luilO dn:; Feitos !•l'h f.'\pedu·:to de 

11 recat,•ri:l~ -~;~;ttra 0" dPved•ln'S tl:t FaztJHtla \a•·io11al i'\i ... !t•lilC~ ht~'<l 
.Lt juri~dic•::'to Ju Juizo. 

Ministerio dos l'\rp;oeios 1b Famnda.- 1\io 1lfl .l:llli'ÍI'o 1'111 
7 d1l Abril de l8í9. 

lllrn. e Ex.m. SI'.- lh'cl:l!'il a \. Ex.. 1(11'' rP.;,;ttlarnll'lllu 
tlecídiu a Th1:solll':lrin de FilZI'!llla dc:'sa proYincia, l'tlll fornH' 
consta dos pap1:is que \'. E\.. fl'!lll'tt•:U pvr cúpia 1'0111 o seu 
o11icio n. lO dt: ':!li 1!1: \l:l!'l:o pro\ÍIIlO liurl•·J, que o 1·:,-crivàu 
1l0 Juiw 1los Feitos !1:1 Fn,•lld:t tinlw direito. ]ll'la cxpc1lil:ào 
de preeatorias qtw 1'\lrailiu I'OIIlr:t UIWI'ilon·s dn 11\C:'IIta Fa
ZI'nila C\ÍC'll'llll::' f,•r;~ d' jltrisdi1:1::'to dt''''' .lniw. ;,, custa" 
marcadns no :1rt. llll do l\1\~·inH'IIto :mncx." :111 lh·creto 
11. m:\i de';! de :-;,,tr:llllJi':i dl' lSí 11: \'Í:>lll I'Siar CSS:I ilt:<'isào UI: 
;tC:t úrdo ('IIHl 11 UÍSj>O:'lll 11:1 Cirni\:tr !L ~ de;) d1• ,\ltJ'i\ de 1878 
tl I'Olll 11:.; arls. !'!:\ ,. HJ(', do •·itad•J !'I)'~ÍIIll'lllll, ··uja~ tliSJII!SÍ
•:lles n:'10 furam :dl•:rad:~s por ,.IJa; n:w pudt:llllo. pun·:m, ser 
approvada a dita derbüu na parte t'lll l[lW .1 Tlwsuuraria pa
ree1: fazer distiner:~o 1'1111'1' m:11111adus ~:x.el;lltivo,; o prncatoria,;. 
p<H'!jtte estas csti111 nn c:tso il:1qtu:lles. e eonseguinlunwntc lhe,.c 
}JOI\C!l1 St)l' app\ie:tih!~ :1s l]i,:ptiSÍI:ilCS Ja !liCIIt:Í!lll:ld:l t•ireular. 
quando tanto fos!'L' prt•ei:;ll p:tr:l se atWnilt'l' ú [>l'i'l<'ll\:·:·lo do 
E,;criv:"to d1• f!ll<'lll '" trat:1. 

D_t•us (~IWl'dl: a\-. E\.- .1(/'ollSI) l>lsn ,,, Assis Fiyur·ired11. 
-.\ S. E\:. o Sr. Pn·siU<'IIll: lla i'rovín1·ia 01: :':111la l:atlta-

rina. 

\. ':!llii.-F.\ZE\DA.-E~t H nE .\IIHIL 111: !Si\!. 

:\linistm·io uos Nt·gocills d:t Fawntla.-1\ill d1· .1:\l\l·iro em 
8 llt• Abril tle 1~í\l. 

Communi'''' a Ym. IJ'II1 li•:a approYailo 11 !lltlll,·lt.' dns n'' "" 
apoJiccs da uivida publica. J't:IIICltiuu CO!ll O :'C'll ullieio U. lJ,;i 
de ;j do CIIJ'l't'\IIC IIII'Z. 11:'10 tle\'l'llilO por t•llliJil:\lll!l Ílllpi'Í
IllÍl'·SI) :I]IIJIÍrt'S U l dilll liiOill'\11. lll;lS :1[11'01 l'Ílai'·St' \1 :tlltigo 
até segunda ottl,•m. 

lJcus (;uarde a Ym.- .lt!lmso~ (.'<'lso de .\ssis Fiyuein'''"· 
- Sr. J;>irector ur~ C .s 1 da· ~I oda. 
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~. 201.-FAZE:\IL\.-E}l R IH: .lllltiL DE Hii\1 . 

. \pp11)Yil a tltdiht·r~~<::to tolll:llla pi'la Tili'SI)ll\'<tt'i.t do S. P;w!IJ, d1• ll'('tt~MI' a 

etttn!;.:_;J da iHI}JOl'l.anci.t tle tllll ~~spulio. 

Ministerio 1los ;\Pg-ocios 11:! Fazenda. - 1\io 1!<- .la!ll'iro 
<'lll 8 tle AIJril Je 187\J. 

:\.fl"l)nso Celso Je A:;sis Fig-w~irerlo, Prc:;itlcnl•· do Triliunal 
do Tht>sourG N:H'imwl, tiL\I"iara au Sr. ltt,;pedor da Tlw
souraria de Fazcntla tia Proriucia do S. Paulo, em resposta 
ao seu ollicio n. ft-2 dr, 2li de l\htri'O IH'O\illlll lindo, qtw rc
!rulanncnle Jll"OCI)iJeU não lllantl:IIIIIO I'Till"t)gar, CllllfUI"liW f<.IJ"a 
deprecado, a l\Janucl F1·rhira tk OliHira, na qnalid:1tie du 
primeiro testamenteiro do fin:Hin .lo~o F•·rnaiHII's tia Silra, a 
qu:mti:1 UI' n:;: :Js:p;'\00. r<•t·olliitla :'1 Alfantlt'g-:t d:1 r idade 
t!<' Santos, CO!IIO c . .;polio tle,.;ll', por t,•r ;;itlu a Illl'"llla quantia 
<'lltiJargatl:l por ofikio tlo Juiz dt' Uin,itn tla ·I." \-:11·a tia 
t::lpital, a rl'qtu•rinwnto do .l<1:io Fnrcira d:1 Sil\·:1 junior. 
!'I'Jif'l):;()llt:Jtlll Jllll' O'üll r\tlYOg":lt!O .!11~1! j)C!IIilJS dr :\lilli'Ítla Jll
~lÍIII'; Clllllprindo, qttl' pro1·idenci" p:tra IJII<'. pur p:trlc• 1lo Pro
eurador Fisc:tl da Tlti\Sunraria se :wautel•~ quai<Jlli'l' direito 
•Weiltunl qw· a Fazrnila ~\;,cion:il !HJS.''' tcf' :'1 lwran:::~ de qu•· 
,;e trata. 

~. :20::2.- FAZE:'illA.- E~t H 111·: .IIIIUL DE 18i\l. 

n;t l'IHlhl'l"iii\CJlto it-.; Tht''lflll'ari.ts d:t Jll'O\ idl'll!'ia !OIIl:Jd:J pr•lt) CIH 1'1'!10 d,l 

J:r·pt!Õiica rl1~ S. Sahadnr, rPl:tti\·aJtlt!Hlt• :·h t'J!lktrr :ll:•ll''i qtlf' Jt;L\"I'.c'~ltl! 

t'•llll o p:t\·iill:lrl da Jlll'"Jn:l Ht•ptihlic:l. 

~Iini>;tcrio tio> J'\r~·"rios lia Fazl'nua.- Hio dr, .laJwiro t'IIl 8 
tlP Abril de 1H7rl. ·~ 
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porte do nn\·io fM eomedido Jll'lo Executivo 1\nr,ional c por 
intermedio do Minislerio dn l\Iarinhn; e, outrosim, que não 
responde pelas despez~s do salvamento das emharcnções qnc 
não esti\·crem mntriculadas segundo a fórma indicada. 

Aflimso Crlso dl' .tlssis Figuriredo. 

N. 20:J.- GUEJ\1\A.- E~t8 DE ABTIIL DE 18í!l. 

J)celara que os Ofliciaes tlo Exercito, em serviço alheio ao Ministcdo da 
Guerra, pcrcehciTt seus' cnrirnentos JlClo 1\tinistcrio, em que c'>t;io empre-

gados. 

:Ministerio rios Negocio:; da Guerra.-Rio de Janeiro em H 
de Abril de !Si\l. · 

Illm. e Exm. Sr.-Em rrsposla no Aviso que V. Ex. se ser
viu dirigir-me em :Jl rlc Março ultimo, solicitando nova
mrmte experl il;iio de ordem, para que pela P:tg~lllnria das 
Tropas da Cúrle sr'.in pago o solrlo que tiverem vencido e 
forem vencendo o TPnenle-Coronel Conr:rdo Jacob de Nie
me~·er e o Major Antonio Florencio Pereira do Lago, em
quanto se occupnrcm no nxame das obrns da Alfandegado 
Santo", cornmuniro a V. Ex. que os Ofliciar:s rlr1 Exercito, 
em serviço alltPio ao l\linistcrio rln Guerra, ainda mesmo 
com perrnissiio destn Secretorria de Estado, conrliçõ•s em que 
se achalll muitos Otlici;~c,;, pt•rcebem seGs vcncim1mtos pelos 
Ministerios em qne r'stito empre~:Hlos, nos tPrmos do dis
posto nos Avisos de 20 de .Junho llc i86~, 1 de Junho,~ de 
Julho e i2 dP Outubro de lSiiiJ, conforme communiquci a 
V. Ex. em AYiso de H daqnelle mcz. 

Deus Gnnrrle a V. Ex.-nfa,.quez do Herval.- A' S. Ex. o 
Sr. Affonso Celso dn As;:is Figueiredo. 

N. 20~ .-Gl'EHHA.- EM 8 DE ABRIL DE 18i\J. 

Declara qual a parte do >cncimcnto, que deve perceber um emprebado 
no p-ozo de licença. rpundo o Yencimcnto, que lhe C"omrcte, consta RÓ~ 
meu te O. c gr~iifica~:io. 

Ministerio dos Nrgorios da Guerra.- Hio de Janeiro em 8 
de Abril de 1879. · 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso que V. Ex:. se ser
viu dirif:(ir-me em H> de l\lar~o proximo findo, relativamcn-
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1.: ao Esrrevenle de 2." classe da lntendencia tla t:uerra, 
!1uilhcnnc •lo Nas1~imcnto 1\amos, a quem por Portaria de :2!-l 
de Fevereiro ultimo fornrn concedidos tres mezes de licença 
para trntar de negocios de seu interesse na Província de 
Snnta Catharina, percelwndo tres quartas partes do respectivo 
vencimento, nos trrmos do art. :31fi do Regulamento ue i!l 
de Outubro tlc 1Hí2. 1:ommunico n V. Ex. tJUll, eonstando o 
vencimento daqncll•~ empreg-ado súmente de gratilicaç~o, tla 
<Jnal dons terços silo consitlerados llxos, isto é, como orde
nado, devo ellc, na f!\rma dns disposições em vigor, perceber 
durante a li4cnra, de que se trata, tres quartas partes do 
tlilo ordenatlo, ou metade da g-ratificaçiio annual do 600~, 
11ue lho compete, sf'gnntlo a taiJella anncxa au citado regu
lmneuto. 

Deus Guar•le n V. Ex .-.lfarquez do Ht• rval.- A' S. Ex. o 
Sr. All"onso Celso de A!<sis Figneirndo. 

~. 20:J.- I~UEI\1\A.-E~! !lnE ABIIIL DE lHi!l. 

Declara como se Llüre procc,lnr ;icr•rca Uo abono da segunda prestação do 
rospec:tivo prornio a um Rohlado volnntario do E"creito snhmcttido a con~ 
selho Ue guerra por crime de ranho. 

Miuisterio dos Negocio' tla GuCl'l'<l.-I\io dr. .Jmwiro crn !J 
de Abril àc 18í!l. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex. snbmettido :i eonsider:t
<;<1o deste Ministerio o offic·io que lhe dirigiu o Tenente-Co
rum·! Cotnmondanle do 10. • hatalh~o de infnntnria em 22 de 
Março lindo soh n. t\17, consultando se tlove :1bonar ao sol
dado vuluntario daquelle hatalhào Alipio .loatfltim de As
~umpç~o a scgundn prestnçiio elo respectivo premio, vencida 
em Agosto do anno passarlo, vlsto que se aelw riiP respon
dendo a const>l h o dn gnerra pelo t'l'imo de ronho; lleclnro n 
V. Ex., para seu conhc~cimcnlo c fins cunvenientPs, que, de 
con formitlaclo com a Imperinl 1\csoluç~o de H do Man;o de 
1873, nfio perde a mesma prnçn o tempo de ~rrviço anterior :í 
sentença qne tivrr de ser proferida, c por conseguinte tem 
direito ú dita vantagem, a qual, entretanto, n~o lhe serú sa
tisfcila sem ultim~r-se o referido processo; por qmllllo :t 
pena a que fôr condemnado pôde nbnmgcr indemnizaç~o pe
cuniarin, para garantia da qunl convem reservar-se o que a 
tlita pra•·a houver de recclJcr Jos cofres publicos, com ex
cepção do solt.lo e ela pa. 
Deu~ Guardf! a V. Ex.-Marqul';; riu Jlfl'Dal.- Sr. Conse

lheiro Ajudnnte Genen1l do Exercito. 

Tlcci~õc" tlt' -tR7~1. ti 
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N. 2U6.- FAZENDA.- EM !) DE AIJIIIL IJE 187\J. 

Elora a. 30% a. pol·contagem 1lo:-; omtH'c~a(los t.la Collccloria da villa du 
Simão Dias, Prodncia, tle Scrgii1o. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- nio de Janeiro em 
!) de Abril de 187!). 

Alfonso Celso de Assis Figueiretlo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, commnnica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fnz.mtla da Provinr,ia de Sergipe que, ú vista 
das razões apresentadas em seu otlicio n. !) de 21 de Feve
reiro proximo passado, tiea approvaila a ileliheraçi.io quu 
tomou em sessão da Junta, de elevai' de 2;} a :3U ':; a com
missão que compete ~os empregados da Collectoria das 
Rendas Geraes da vi !la de Simão Dias, sendo 18 o;, para o 
Collector c 12 "., para o Escri\·~o. 

N.207.-FAZEN!H.-E~l!) DE AlllUL DE 18i\J. 

Manda liquidar e pagar, int.lepondcntcmcntc J.e ortlem cstll\Cb.l, o rtno 
fõr devido as pra\aS qno tPnh;tlll ohtido Oll riCI'CIIl a ohtor l'SCliSJ. Uo 

scrriço. 

Ministerio dos Negocias d 1 Fnzenua .-1\io !l•~ Janeiro em 
\J de Abril uc I 879. 

Affonso Celso tlc Assis Figuciretlo, Presidente tlo TriiJunal 
do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectortls das 
Thesourarias tle Fazenda que liquidem e paguem, indepen
dentemente de ordem especial para esse fim, as dividas de 
soldos, gralilic~ções ou fardamento de todas as praças de 
pret que oiJtiverem eseusa do serviço, ou tp1C jú se aeharem 
com baixa, dando conta ao Thesouro, de tres em tres mezes, 
da despeza quo assim fizerem pela verba • Exercicios llndus » 

com a declaração dos nomes e importancias pag·as a rada rre· 
tlor düsta espeeifl . 

.lfTonso Celso li'! 1lssis Figueiredo. 
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N. 208.-FAZEl\'DA.-EM !J DE ABUIL DE 187!!. 

So!Jrc u ret:olhiuwnlu de liiCrcadorias aos anuazcus Un Companhia das Do· 
e as de D. Pedro 11 . 

.Ministerio dos Nef{ocios da Fazcndn.- Hio de Janeiro em 
\l de Abril de Hml . 

. Em solução ás duvidas que me foram presentes pela Com
panhia das Docas de D. Pedro li, c, conformando-me com o 
parecer constante do seu oflicio n. 210 de 7 do corrente, ue
daro a V. S. para os fins convenientes: 

1." <JtW, vista n clausula li." do Decreto n. M!J2 de 
::n de Março de I8i0, e satisfazendo os armaznns da compa
nhia as condi~ões fiscaes, pelo facto de terem servido ultima
mente de deposito da Alfandcga, não carece ella de nova 
carta de alfandPganlt'nto parn puder eontinuar a utilisar-se 
dclles para igual lim ; 

2. • que o termo de deposito dos volumes descarregados 
para os referidos arnwzens exigido pelo art. 22!!, ~ 2.", 
do Hegulamento de i!J de Setembro dt) IHGO, poderá ser 
assignado pelo consignatario do navio ou das mercadori<1s, 
ou pelo gerr.nte <.la companhia ; 

:J.o que e <.lispensavel a acquiescencia do con~ignatariu 
<lo navio c-u das mercadorias, quando o deposito nos ar
m~zens da companhia houver de effectuar-se por despacho 
ou ordem <.la Inspectoria da Alfandegn, fl qual trrú sem
pro em vista as convcnicnL·ius liscacs, fJUan<.lo determinar 
taes dcpositos ; 

f!." <rue a r:onccssão feita na f1.a clausula <.lu Decreto n. 
72:lll 1:c 2\l de Março ultimo para o embarque de café, 
por cont:-~ da companhia, nas pontes do Trapiche da Ordem 
c <.lus Docas de IJ. Pü<.lro li, nâo se estcrHie a quaesque1· ou
tras jJuntes que não s1·jam as <.los lllCIH;ionados trapiches, 
nem e applicavcl a quaesquer outros lrnpiches particula
res, embora alfandegados; lieantlo entelltli<.lo que, em com
p9mação 1los encargos impostos ú companhia pela rescisão <.lo 
contrato de arrendamento dos seus armnens, o Governo obri
ga-se a manter aquella excepçào sú1nentc em favor ua mesma 
companhia, reservando para si o direito de concorrer com 
ella no embarque de café e outros generus nacionaes destin~l
dos ú exportação pela ponte amili:tr da l'r:1ça de D. Pedro li 
ou pelas que forem de futuro estahclccidas como complemen tu 
da estaçiio marítima da Estrada ele Ferro ll. l'eclro li; 

5." que a prefercncia garantida na clausuln :L" do Decreto 
n. 7230 não prejudica, n_em púde prejudicar aos trapiches pnr
ticulares, os quaes contrnuarão a receber os depositos que 
ate agora lhes têm sido concedidos pela Alfandega, por
quanto não caducaram as ~.:oncessões de alfan<.len·ameuto feitas 
pelo Governo Imperial. · o 

Deus Guarde a V. S.- .lffun:so Celso de Ao:sio FirJUeiredo.
Sr. Inspector da Alfandega do Ui o de Janeiro. · 

~d'\:Af·'V· 
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"'. :20\J.- .ILTSTII.:.\ .-E~r \1 DE ABHIL llE 18í\J. 

SL~hrc u e\erririo de 111na scrrcnlia viL;dicLt confunne u provilllCiltn. 

~-· Scct)o.- Mini~tel"io tios Xegocios tia .lnsliça.-l\io dn 
.lanniro em !I til' Abril ll1· J H7!1. 

Illrn. e Exm. Sr.-Cem rdurent:ia no,; oflicios ns. :!1:; e 
:IH tlc ~!'! dn Agnslo n !J de OirtlliJrodo nnno p:1ss:ulo, tkcl:1ro 
a Y. Ex., de :~crtJrdo enr11 n doutrina dn 1\ viso de\) de Ou· 
tuliro do liH'>'filO aiiiHl, qw· o :l." 'l';illi'Ili~o do puhliro, jurlit:i:d 
l' notas do lnrrno df' l.tll"l'lla, .lo~o llcnritpw d1: AzPn~do 
AllllPida Jnn ior, ni1o p,·,dl' t•,;t:n•rer 11o~3 fi' i tos t·ivnis n nimP~. 
nws si111 HO' dl' orplliio..; •· :1usrnle:<, ú yisln da Lni Prnvi11rinl 
11. 211 do I." tk M:m;n d1• IH:IH, ~'!'!Ido assi111 t:nte11dido o 
pruvime11to tl;• i de ,\gtl'IO de 1811-l. 

D1m:' (;rwrdn a\'. l~x.-l/1(111fl'l/1' llodl't!JIII'S /'creira.- Ao 
Sr. Prt•,;iilentc d:1 l'nl\ inl'ia dt' S. l'nulo. 

"'· 210.-CUEI\1\.\.-E:II 10 JJE .\IIHIL DE 187\J. 

Dt!dara qnc () C\:l'l'l',i•·il) Jl() r,(li'Jlll dll,'I'IJII~ d;l E~wnla Polyll't:hnica e incum• 
p:llnPI ro::1 o dt· 0Uil'ial 1lo Eurri:o. 

:1\linbtrrio tlns Nt•gnr~ii\S tlrl r;nrnn.-!lio dt• .l~noiro nm lO 
rlt) ,\lnil lle !Hí\1. 

,\' Ht)[Wrtiç~n de 1\j111L1lltt~ Ccrwr:d.- Concrdc-se Jiccn~a,rlc 
conformid:ttln I'Olll a lmmedi:iln n Imperial Jlr)soluçãn do ;; do 
t·mTentr, :~o Cqlit~o do t'lli'[IO tle r>ngcnlwiros Baclwrel An· 
tiocllo tios S:mtus Fanre, 1\nprtidor tln enn<n superior rl:~ Es
cola Militar, parn iii:<Crl'VI'l'·"l) no eoneun<o a qut~ st\ tem tlf\ 
procednr na Eseoln l'nl ytec.h 11 icn para o prr-r>nchinu)nlo dl' 
v:1~as exi,-tf\ntt•s no !'l)spt•t·tii"O t~orpo r!oceHtr,dt\1-ellllo, pon;m, 
o dito Uffi1:inl, 110 enso tlr ser IIOIIlt'::do, solicitnr :1 sua dcmissito 
do serviço du ExtTCito, por li:1ver incolllpntihilidado na ncen
mul:u;üo tlaqnellc 1\Xt'I'l'it·io com o •lc Ollicinl do mesmo Ext)r· 
eito, do :~et)l.l!'llo eorn a doutri11:1 eo;tnlwk-eitla prla Imperial 
l\esolut:iio de H tlc .Junho de IH(ifi. 

:1/ariJIII'Z r/i: 1/1'/'Uil. 
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:\". 211.-1\IAHINIIA.-Anso nr-: 1fi nR ABfiiLDidíli\1. 

'lauda ohsorvar lll('tlidas tentlcnlns a oh:;;L1r ao;; :1lmsos pratir::u1os por J~lll
r.hinh;tas rla Arma!la qu:l!Hln tJIIero n rs·Jnivar-:-;l' ao tle:;rmpenho tio 
algnmas rommi...;sije~. 

:\'. fi4:l.-2." Seeçiio.-lllinisteritl dos Neg-ocios da Ma
rinha.- Hio de .lam~iro n111 Iii tle AIJril tlt• l8í\l. 

Convindo aduptar medidas que olJslCIII aos alm,;os praliea
tlo,; por diversos rnachinisl:ls quando IJllei'Clll esqnÍ\'ar-se ao 
eumprimrnto das eommissuc,; para quo são Homeados. rcsoh'i, 
pnra mais regul:lrid:11le dessa parte do scrvi1:o, <JIW d'ora nn1 
diaHlti se o!Jsr,rve u scg·uink: 

1." O n;aclliui,;ta, fJIW dfir parte de lluontc. sPr:'ilog-o im:pcr
don:~do, c se a inspt~eç~o o julgar enfermo, rccollier-sP-Iu~ ao 
hospital ou enfel'llwria do Jogar, ccss;mdo a pratu~a ahns1va 
dt• rPgTessar :i Ct'irte. ao qUti st.lllll'nltl llw dar:i tlirnito liccnr:a 
concedida pela SPcre'al'ia dr1 Estado. 

2. 0 Se a molestia allegnda pelo machinistn fúr considerada 
passageira, será tr:.~tado a bordo do navio r~m que so achar; 
não tleixnrulo por rssu de s.:guir em qu;dqner conlmiss~o qn•: 
porventur·:.~ llw trn h a sitio de;;i • 1wda. 

:1.o Sr o ma•·hini;;ta fúr julg·:1do prompto, dcn s1•r prl'so o 
procrssndo por ter dndo parte fal:.:a. 

O que communico a V. S. para '!Ia intl'lligPneia o 
CXCCU(;iíO. 

Deus Guarde a V. S.-Joi'io Ft'I'I'Úm il~ Jllolll·.t.-Sr. Clwfn 
de Esquatlrn, Insp1:rtnr do Arsrn:d <!e l\l:1rinha da (:r'J!'ll'. 

X. 212.-1\IARINfL\..- .\.\rso IJE l:i DE _\.Hl\IL n~: lHi\1. 

Sollre n-; examrs de fl_~~ti~o::-; c n motlo ('Orno dl'rcm "I'!' p.1~s1d.1-: a·.; 
Carla·; ;: dlcs conc.~thtla::;. 

N. ill8 .- 3." Scc;iio .-1\Iini,tcrio dos :\Tegoeios <la }lar in lin. 
- Hio flp .Jnneiro cn1 1~i de Altril d•· IHí!J. 

Ik aecúrdo com o parecer do Conselho :\Tnval, exnrado l'lll 
ron:mltn n. 3SH do i." do corrnnte, declaro a Vm., pnr:1 os 
devidos effeitos. c com refl•reneia ao seu o !li cio n. 12:: de 18 
!I e llezemhro Último: 

i." Qnn niio se devem considerar v:iliuas n,; cartns de 
Jli':Itiens da lwrrn da capital dessa provineia, tJUe não fnrnm 
passnllas Jll'la 1111toridadccnmpl'tl'nte, em Yista de nppi'ovn•:~o 
plena olJtida filll exame feito na 1\epal'lir;ão que Vm. dirig·c. 
na f•írma uo disposto no art. f5 do Hegulamrnto mandatlo 
o!Jsrn·ar por AYiso de 10 flp Fevereiro di' 1Rii:2: 
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2. o Que não póde Vm. deixar de admittir a exame de 
praticos da dita barra a todos os indivíduos que o requere
rem, pertençam ou não ao quadro do pessoal da associação da 
praticagem ahi existente; 

3. o Que os paquetes da companhia brazileira de navegação 
a vapor não estão isentos do onus da pruticagcm emquanto 
os praticos da costa ao seu serviço não se habilitarem 
com n carta de praticos, na fúrma da disposiçiío 2.• do prr.
sente aviso; tlcando entretanto Vm. intoirado de qu~ nesta 
data se recommenda ú Presidencia do Maranhão que nas 
cartas de praticos da costa do norte dessa mesma província, 
passadas em virtude de exnmf's feitos na respectiva Capitania 
do Porto, não se di'VC comprl'IJCnder a praticagem da barra 
do Pará. 

Deus Guarde a Vm.-Joilo Ferreira de ilfaum.-Sr. Capitão 
do Porto da Província do Parú. 

N. 2t:l.- FAZENDA.-E~I w DE ABRIL DE 1879. 

Fi:-<:1 em 9 ~j1 a ta'.:a para o p1·emio dos cmprc!-;timos do ~fonte <lr Soreor-
ro da Provinda 1la Bahia. · 

Ministerio dos Negorios da Fazemla.-Rio de Janeiro em 
W df1 Abril de Hl79. 

I!lm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para seu co
nhecimRnto e o fazer constar ao conselho !isca! da Caixa Eco
nomica e Monto do So1~corro dessa provineia, que 1\ tlxada em 
9"/o a ta\a para o premio dos emprostimos do l\lontc de 
Soccorro dessa província, conforme propoz o mesmo con
selho fiscal em otftcio do 21 de Novembro dP 1878. 

Dflus G_uarue a V. Ex.- AfliJnso Celso de Assis Figuei
rPdo.- A S. Ex. o Sr. Presiucntc da Província da Bahia. 

N. 21'L- FAZENDA.- EM 16 DE ABRIL DE 1879. 

:\lantla classificar na rcntla geral os emolumento~ da~ errtidõcs tla antig-a ll 

nova matricula de rscravos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenun .- Rio de J:meiro em 
Hi ue Abril dr1 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueireuo, Presiucnte do Trilmnal 
do Thesouro Nacional. ordena aos Srs. Inspectores das Thr-
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sourarias de Fazenda, que nos futuros balanços cla~sifiquem 
na renda geral do Jmperio os emulumentos das certidões da 
antiga e nova matricula de escravcs, extornando nos de 
i877-i878 e iR78-i879, já remettidos ao Thesouro, aquella~ 
quantias quP. não estive rl'm assim classificadas. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 2Hi.-FAZENDA.-EM iG DE AllniL DE 1879. 

\'an<la entregar ao Monte de Soccorro do Pará a quantia de 12:000i\(, e re,tu:r. 
a:, o;o juro rios deposito~ rio mesmo rstahe lecimento. 

Ministerio dos Nrgocios da Fazrnda.-nio de .Janeiro rm1G 
dr Ahril de 1879. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente d.o 'fribunnl 
do Thesouro Nacional, tendo presente o officio n. i30 do Sr. 
Inspector da Thcsouraria de Fazenda da Província do Par:í, de 
i7 de Dezembro de !878, ao qual acompanharam os balancetes 
da Caixa Economica e Monte ue Sor-corro da mesma província 
c informações annexas por cópin, autoriza-o para, no caso de 
ainda não tcl· o feito, entrel!ar no correu te exerci cio ao dito 
l\Ion te de Soe corro a quantia de !2:0005000 concedida p~la Ordem 
de 25 de Abril de 1877, por conta da quota de 1% do imposto 
sobre o c a pita! das loteri~s, sendo 6: 000~000 para o r,xercicio 
dn 187G-77 c igual quantia para o de !877-78, ou o qun 
ainda restar daquella quantia, afim de occorrer no exercício 
actnal ns operações desse estabelecimento: não podendo, nlém 
do auxilio de que se trata c da pa~sagcm, autorizada pela citada 
ordem, <las quantinsnrrecndadas diariamente pela Caixa Econo· 
mica, para o Monte de SoC'corro, nos termos dosar\~.19 r, 20 do 
negulamento annexo ao Decreto n. 5591, de 18 de Abril de !874, 
nenhuma outra providencia tomar o Governo a respeito da· 
quellfJs estabelecimentos, attentas tis circumstancias em que se 
acha o Thesouro ; pelo que eonvem que o conselho fiscal 
reduza, quanto fôr possível, as despezas a seu cargo e obsen'e 
n mais severa economia para que se possam elles sustentar. 

Outrosim, communica-lhe que fica reduzida a 5% a taxa dos 
depositos da Caixa Economica, como propoz o rPferido con
selho fiscal em officio de 14 de Novembro de 1878. 

Affonso Celso dP Assis Fi9ueired'J, 
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N. 2111.- .JU~Tr(:A.- EM Hi nr. AUniL DE !Ri\!. 

Sohre a arcumnlarão (los cargos de Procurador Fisr:1l 1ta FazrnJa Pro\ inrhl 
,. Curador r;l'l'al ''" llrphiios. 

2." Secção.- Ministerio dos Negocias ua Justiça.- Rio de 
.J:meiro em Hi de Abril de 18i!l. 

lllm. e Exm. Sr.- Com ollieio n. :Jü\t dn 3 tk Dezemhro 
do anno findo submetteu essa Presidt•ncia á decisão do Governo 
cúpia do que lhe diri!;·ira o Promotor Publico da comarca tln 
cnpital, aeerea da accurnula1:ão iltB cargos de Pmcnrador 
Fiscal tia Fazenrla Pro\·inci:Jl c Curador {;era! dos ( lrph~os. 

Sua Magestade o Imperador, Tendo omitlo a Sec1:1io dl' 
.Justiça do Conselho de E,.;tado, Houve por lwm, por lmnw
tliata Resolução de ti rlo corrente, IJceidir que não existe 
incompatibilidade rto exercirio simultaneo dos Jogares indi
r~ados, visto qne no caso ]lroposto militam as mesmas razões 
do Aviso deste l\linistcrio n. !Ht dtl 17 de l\larro de 1Hi'iii, 
quanto aos cargos ue Curador Gernl dos Orphãos i· Ajndnnt•~ 
do Procurador Fiscal da Fazl'nda t;eral. 

Deus Guarrln a V. Ex.- Ln(nyettP llorlriy11eg l'r'/'l'im.- Ao 
Sr. Presidente da Província <Ir S. Paulo. 

N. 217.-AGRICULTUHA, COMMEHCIO E OBHAS P!iBLIC:.\~. 
-EM li DF; AlllllL DE JH7H. 

Em-Juanto não fi)r cnmpritlo o preceito •lo art. !:10 do-. c"tal11IO~ d:1 com .. 
panhia, nenhuma rlcspez<t da natureza •h ilo que <o trata poclcd <CJ' lr
r.uta :'1 ronta tlo custeio. 

N. 19 .-1. • Secção.- Dircctoria das OLras Pnblir•as. -~fi
nistcrio dos Negocios da Agricultura, Commercio t' Oht·ns l'n
blicas .-Rio de .Janeiro em li de Ahril de 1Hi!l. 

Ficando inteirndo do pcditlo a Vm. feito pelo represen
tantr da companhia da estrada do ferro sob sua liscali~nçiio 
em officio de 12 de Março proximo lindo; parn quo na conta dP 
rmsteio do ramal nm trafego da Feira 1le Sant'Anna, secar
regur 2 i;2· "/ .. da rnceita respeetiva para occorrer í1s de,;pezas 
tla direetoria rrn Londres; e tendo crn vista a resposta que Vm. 
deu a tal respeito ao mesmo representante, e a sna opini1in 
ronstante do ulficio da mesma r! ata ; declaro- thr, para seu go
vrrno, r ronhedmentn do dito rcprrcwnlantr, fJllt', rm-
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qu~nto niio fl11· cumprido o prrccilo do art. 1:30 do~ estatuto~ 
da companhia, a que se refere o Decreto n. liOfll~. de !:i! de 
.Janeiro dr 187fi, nenhuma dcspczn ela natnn'za tia rle que 
sr trata podcr:'t ser levada it contn dr cnstrio. 

Deus Guarde a Vm.-Jnãa Lins ViPira l:an.mnsrlo dl' Si
nimbú.- Sr. Engenheiro fiscal da llrnilian Imperial Ccntrnl 
Bahia RailwDy. 

~- 2JH.-FAZ~<:NnA.-E~l ti 1•1·: AHIIIL nE tHin. 

Pror\i~a o pr:tzo rnarr.ado p:1ra :t suh<ditnic:Iin d:-ts nolas dt) 20!\~. da '1.:1 
t•stalnJia. 

l\Iinisterio rios Negorios da Fnzrnda .-1\io cll' .l:nwiro ntn 
17 dl' Abril de IHi\). 

:\ffnnso Cel8o ele Assb Figtwirer!n, !'rr~sidcntr rlo Trilmnal 
1lo ThPsom·o Nacional. eommunica :•os Srs. Insprctorrs das 
Thesonrarias de Fnentla qne foi espar;ado, até :H de llezembro 
rlo corrente anno, o prazo lltarcado pela Circular n. !J,6 de 
Hl de Novembro ultimo para a snhstitniç~o. srm ilrsronto, 
das notas do valor de 2007)000, da !J,." estampn. 

A.(fonsn (,'pfso til' Assis Pi_quPil'f'(/o. 

N. 219.- FAZI~i\'DA.- E\1 iH oF. .\nnu. DE !Ri\). 

Defr.rc um rec tr.;;l) s0hrr.··mn1la rio direitos f'lll dnhro, por dilft'l'r'l)(:a dn po~o, 
Pm um l!rspnciJO de rrndas: elo algorlão do ponlo dt• malha. 

Ministerin dos Neg-nc:ios da Fazenda.- Jlio df' Janeiro em 
tS dn Ahril de iH7!1. 
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neiro, e submettida a despacho pela nota n. ií838 de 3 de 
Setembro ultimo, o mesmo Tribunal : 

Considerando que o augmenlo de peso de que se trata pro
veiu de ter-se incluído nelle o das pequenas tiras de papel, 
com que os .fabricantes costumam envolver as rendas para 
seu melhor acondicionamento : 

Resolveu dar provimento ao recurso c m:Jndar não só 
separar do peso das rendas o das referidas tiras, que as 
prendem, mns tamhem drclnrnr a V. S. que, srndo ns rendas 
despachndas n peso liquido pelo art. tiRG da Tarifa das Alfan
degas, e não se podr~ndo considerar as tiras de papel como 
materia necrssaria para a sua conservaçiio, ou formando com 
estns parte integrante, rJeye o seu peso ser separado e ex
cluído inteiramente do das referidas rendas, :í vista da tt>r
minante disposiç~o do§ i." do art. 25 das disposições preli
minares da dita tarifn. 

O que communiro a V. S. para sua intclligcncin c devidos 
rfTeitos. 

Deus Guarde a V. S.- Affonso Celso de Assis Fi.tJ11eiredo. 
-Sr. Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 220.- FAZE.\'DA.- EM l!l DE ABHIL DE 187!1. 

Fixa em :1 % a taxa rio juro dos dopo~itos tia Caixa Eronomica, o em 12 o/0 a 
tlo premio do~ cmproslimos tlo 11onte Jr. Soccorro tia~ Alagdas. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de .Janeiro em 
-19 dp, Abril de 1H79. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thm;ouro Nacional, communira ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Província das Alagôas que é fixada 
em 5 "/o a taxa do juro das quantias depositadas na Caixn 
Economica, e em i2 "/ .. a dos premias dos emprestimos do 
l\lonle de Soec01 ro, no corrente anno, conforme propõe em 
seu officio n. 6 de 28 de Janeiro proximo passado, de accôrdo 
com o conscl,ho fiscal dos ditos cstahelecimentos. 

Afl'onso Celso de Assis Figueiredo. 
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N. 221.- FAZENDA.- EM 22 DE ABRIL DE :1.879. 

Autoriza a Thesouraria de Fazen~a tias Alagôas para mandar indemnizar os 
cmpregadog da A1ran,1ega 1ln mosm:1. proyincia incumhidos do lanramen· 
to dos impostos, das tlcspPzas quo lizcram no dosem ponho desse scryiro. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
22 de Ahril de 1879. 

Affonso Celso tle As~;is Figueiredo, Presidente do Trihnnnl 
do Thesouro Nacional, em dderimento no que requereram 
João de Arroxcllas Jayme Gnlviio e Luiz de Carvalho PitomLJO, 
aquelle 2. o Escripturnrio e este Officinl de Descarga da AI fan
dega da cidnde do Penedo, na pctiçiio transmittidn pelo Sr. 
Inspector da The:;ouraria rlc Fazenda da Província das Ala
güas, com offido n. õ li c 28 de Jancire proximo passado, au
toriza-o para mandar pngar a cada" um dos supplicantes a 
quantia de 8G15000, como indemnização das despezas que fize
ram quando· procederam ao lançamento do imposto de in
dustrias e prolbsões c outro,, relativos ao exercício de lH7H-
1879, sendo !'iO,)OOO com comndorias e :lG{!OOO com cavnlga
liur~, visto terem percorrido Jogares distantes ela séde da
quella Alfandega ; correnlio a dnspeza de que se trata por 
conta do credito concedido ú verba -Estações de arrecadação
no dito exercício, pela Ordem n. fiO de 21 dn Srtembro dr 
1878. 

Af[onso Celso de Assis Fiqueiredo. 

N. 222.-.IUS'I'IÇA.-EM 22m; AnRIL DE 18i(l. 

Sohrc os PJTeiloR do nma pronuncia por acto de Assemhlt~.1 Prorindal. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocias ela .lustiça.-llio dr 
Janeiro em 22 de Abril de :1.8i!l. 

I IIm. c Exm. Sr.- Com os officios reservados de 29 de 
Novembro e 30 1lc Dezeml.Jro do anno findo transmittiu 
V. Ex. cópia dos actos, pelos quaes a Assembléa Legi~lativa 
dessa província pronunciou e destituiu do cargo de Juiz sub
stituto da comarca da capital o Bacharel Balbino Ce~ar de 
:Mello, em virtulie de queixa nprcsentada por Salomão 
Alves Corrêa. 

Da exposição fidta por V. Ex. resultam as seguintes ques
tões : 

L" Se ~en_do. a Helação do districto applicado áquelle Juiz 
a pena disctplmar do :Hlverlencia, quando ronheccu da 
ordem de habeas-corpus solicitada pelo quPixoso, j:í não havia 



assim prevenido a jurisdicçüo da Asst~mlJléa par:1 jnlgar dt• 
mesmo facto quo rnotiv:'tr:-t a f[IIPixa ? 

2. 0 Se devo ser cumprido o decreto da contlemnari'lll, S<'lll 
embargo da doutrina do Corli~;o Criminal solirL' ordt~ns illr
gaes? 

3.0 Se a pronuncia votada pela Assemllh.\[t produz todo' os 
effcitos j uridicos desde logo, ou súmentu depois do derroro 
condemnatorio, cuja oxecur~ão incumbe ao Prl'sidentc da 
proviQÇia ? " 

Sua l\I:1gestade o Imperador, a quem foram prescntf~s todos 
os papeis sobro o assumpto, Conformando-se por Sua Immr· 
<liata Hcsolução tle i5 do corrente com o parecer da Secrilo rk 
Justiça do Conselho <le Est<Jdo, Houve por !Jcm Doclarnr : 

L" Que, por ser excepcional, a j urisdic~·itü da Asst:rnllll'a 
Provincial convertida em Tribunal de Justiça nüo potlia 1ic:n· 
preventa pelo acórdão da Helação. accresccmlo fJIW ua ltypo· 
these nem ao menos se verif1ca ~dgum requisito para o:;tn!Je· 
Jecer a prevenção confor111e o direito, quando r•sta j:i nlio st• 
achasse excluída, em principio, pda nnlureza da jurisdicção. 

2. 0 Que não havia fundamento para hesit:lr-sn na C\:t'cnr:fto 
do decreto de condemnnc~o. discutido ~~ vutndo na fórllla do 
l'Pf;imento, e do Arto Ad;licional, que soln·e o c:1so nenhum 
direito de opposic;i\o confere ú Pn~sitlencia. . 

3.0 QLIC, est::mdo expres,anwnte 111arcados na lei os eflnilo> 
da pronuncia sem distincç/to das autorid:~dos qun a deerPialtl, 
devw n pronunciei, de que se traUt, produzir desrk logo todo,; 
os effeitos jurídicos, como se a houvesse prof•·rido tJLVtlfJIH't' 
.Juiz ou Trilmnal criminal, iudependtmtemenle tln ultnior 
~entença de condemnar:ão, cujos effei tos silo diverso~. 

Deus Guarde n V. Ex.- La(ayette Rodriques Peri•im.- Ao 
Sr. Prrs;dcntt• da Provinci:t d<· Mato t;rosso. 

N. 2:2:!. -.JUSTIÇA.- EM 2:2 DE .\BH[L DE !Hi~). 

3." Secção.-1\linisterio dos Negocias tl.a .fustir:a.- Hio til' 
.Jallf~iro Pm 22 de Abril de 18i\l. 

Illm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para os devido,; fins r· 
em resposta ao officio n. 22 de \l de Mnrço nltirno, IJUr. de 
accl,rdo eom a doutrina dos Avisos de 29 de .Janeiro, 1:i de 
Março e 2i5 de Setembr<J do armo proximo passado, suhsi,;t.cm 
os aetos, pelos quaes foram dcelarad:1s sem effui ro as nonwa. 
1:õos e promo~:ões feitas pelo seu :mteccssor antes da reorg·:1ni. 
zaeão da GnarJa Nacional em virtn1le da Lei n. :::::m:'i de lO tll' 
Seirmbro dr 1Ri:l. 
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( luanto ús rl'forlll:IS, tran.~f'errnf'ias ~~ a:.~g-regat(!l's, informe 
Y. 'E\. explicita e minneio,amnnte, conforme j:i lhe foi 
reeomiHI'IHludo por Avbo de !I de .Julho, declarando:- 1." 
():;:motivos e disJn"ições de leis, por rtue comiderou irregular 
cada uma dns rclornws, pas,.;ngr'IIS c ag-gTegaçiJ,·s, meneio
nanrlo, com toda clareza, IJtUIPSIJUer fonnalidadcs sui.Jslan
eiaes IJUê tenham sido pret('rid:1s; ~." Sr, a cada um dessr•s 
actos prvcedernm ou não prdi!lo 1lo nllil~ial inl~>rcssado c as 
IIPCessnrias informarões; :1." Q11c direitos de terceiro ticaram 
prejudie:Hlos I'Oill .alguns rlo-; ~r·tos nlltvlidos, e IJUaesrpter 
oulr:h eom:eqnencws ljtle se \CI'llil'.aram em de,.;\·anl:lg<)lll do 
St.'l'\'iÇO Jlllhiii'O. 

Bens Guarde a V. Ex.-Lrt(a!Jfltl? llorlri.rJues J',·n:ira.- Ao 
Sr. i'rl'sidenle da l'rovini:ia rio A1nazonas. 

N. ~~'t.-.ll:sm.:,\.-1·:~~ 2:l nE Antm nE !Hi\J. 

Sl'hl'~ o :uHl:uncnlo dj~ c;~r!·1~ rn,!!;ll.ori.:l;; e\{H~dida~ para (J Hcinu do 

Porlngal. 

2." Sccçuo.-Mini,IPrio dos ~l';_;oci•ts 11:1 .lu;;tir.:n.-llio de 
Jnneiro l'lll ~2:1 de AIJril do IHí(l. 

I IIm. e E-xm. Sr.- 'I'Pnlio :1 homn dr, accns:1r o n•ecbí· 
Jnenlo do Aviso rptn V. E\. ~c serviu rlirigir-1nc L'lll 1:i do 
I'Ol'l'ente eom a ,.,·,pi:1 rln llllW nota rla Leg:11.:iío Imperinl l'lll 
Li,IJon, acen·a rl:1s can"'' da dcn10rn rlo :tndamcnto rias rog·a
lorias d 'aq nl ex P''" id:1,; p:1 r:1 :ll(tWile H ui 110. 

Como V. E\. "1111' " r·omla rlas ptiiJiicar:õr•s rio /Jiario 
Official, este l\linislr'rio j:'1 IP!rl dado pr·la sua parle as ueecs
sarins provirlrnr·ins ,;ohn: o assulltpto. 

E' as.-;irn qtw, 1'111 ft. de M:do d11 anno p;1s,;ndn, rceommr,ll
llou ljlle uas rog:llorias fr•sse sr•mprP iurliciJda a rc;;idencia 
l!os IJUC tivl'rem rln ser citados. . 

Para m:lior farilidadc c sngnrança, l'lll 2 1lP Julho recom• 
IIIcrulon-sc que as rogatorias dirigid;~;; :'1s antorldadcs estr<lll
geiras l'ossru; l:llenHiinlladas por int,~riii!'dio destn Scerelarl<l 
de Estado, alim de seguirem por via diplolllalicn. 

Em \} do .lulho se fez sentir a ronveaicncia do constitui
rem proenr~rlore,; em Lisboa os interessados no andamenl!J 
das rogatorias. 

E em H de NovcllliJro seguinte elin1nou-se a allenç~O dos 
Juizes p<~ra as dbpusi('Õl'' !lo 110\ o Codigo Civil Portugnez 
:'•Jbre as romwlidades dns rug:1torlas. 

Xcstus cirr·umstancias 1lovem :~s pal'les irupul:1r a si pro
pr~tiS cpwi,Juer t·etarrlamrnlo, 1pir• Jti1o tenlcum proturadu 
f)VJiar. 
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Entretanto, para tjUe ainda uma vez Hqul'm prevenidos os 
interessados, julguei conveniente mandar dar publicidade 
não só ao presente aviso, que recapitula as medidas adopta
das, mas tambem ao. de V. Ex. e a cc\pia da citada nota da 
Legação de Lisboa. 

Prevaleço-me do ensejo para renovar a V. Ex. os protestos 
de minha alta estima e mui distincta1consideração.- La{ayette 
Rodri_ques Pereira.- A' S. Ex. o Sr. Conselheiro João Lins 
Vieira Cansamão de Sinim!Jú. 

La Sec~·ão.- N. M.- Wnistl'rio rios Ncgccios Estrangeiros 
- Hio de Janeiro em 15 de Abril rle 18i!l. 

l!lm. e Exm. Sr.- Heccbi da Legação Imperial em Lis!Joa o 
ollicio junto datado de 22 de .Março proximo lindo, prcstanrlo 
inl'ormaçõe~ sobre a cama da demora, que se costuma rlar no 
anrlamento das rogatorias rl'aqui ex['erlidas para aquclle 
Hcino. · 

Apresso-me em dar conhceimento a V. Ex. do citarlo ollicio 
pnra o caso em que julque opportuna a <Jdopção tle novas 
providencias, em additamento ús que já tomou para facilitar 
e 11!Jreviar a t~xccuç<lo das diligencias deprecarias por tacs 
instrumentos. 

Henovo a V. Ex. as seguranr.as de minha alta estima e mui 
distincta considerat·ão.- João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú.-Ao Exm. Sr. Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocjos tla J ustiç.a. 

Legação Imperial do llrazil.- Lisboa, 22 de Março de 1S7!l. 
-L" Secção.- N. 17. 

111m. e Exm. Sr. -Tenho 11resente o despacho, sob o n. !l 
que V. Ex. me fez a honra rle exvedir em 17 de Fevereiro 
do anno passado . 

• • • ••••••••••••• o ••••••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••••• 

Quanto á rogatoria, n •1ue este se refere, nprescntou-se 
nesta Legação um Sr. Agostinho l:un~·al ves Guinwrães, a 
I•edir esclarecimentos so!Jre a mt•sma rogatoria: expliqul'i
lhe o que havia e dei-lhe os rlarlos necessarios para que pro· 
curasse saber onde se achava por interrnedio do 1\linislro dos 
Ncgocios Estrangeiro,; ou da Justiça. O Sr. Guimarães, porém, 
dissli que não tmlw procnral'llo dn parte inten•ssada, o que 
explica a demora. • 

A paralysação, que soffre o andam cnto rias roga to rias ex
pedidas do llrazil para este Hcino, é devidn em grande parto 
ao descuido dos que as requerem. Apezar da providencia, que 
dPU o Governo Imperial pela Circular publicada no Diariu 
Ufficial de I 7 de Novembro de 1878, as partes intercssndas 
fozem expedil-as sem ao rr.esHw tempo, como deviam, insti
tuir procuradores, em Lisboa, que esclarecidos por esta Lega· 
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ção, as façam marchar, pensando talvez que a via diploma
lica por que são encaminhadas, hastar:í para que cllas sejam 
t:umpridas. 

Digo, mn Li~;boa, porque u que ha primeirltmente a fazer c 
sem o que a rugatoria não dá um passo, é ir o procurador 
do interessado ao Minislerio dos N .. gocios Estrangeiros 
(art. 213 do Codigo do Processo Civil), reconhecer a firma 
do instrumrnto consular e sellar-lhe as folhas; informar-se 
depois no Ministerio da Justiça de sua distribuição, e fazer 
tudo o mais que fõ1· preciso para que ella seja cumprida. 

Ainda outro ponto em que os interessados com l'rcquencia 
se descuidam. As rog-atorias executo rias, ou as <JUe são con
sideradas tncs pelos Juizes do !lei no, n5o potlcm ser cumpri
das (art. 86 do Codigo do Processo Civil) sem que a respectiva 
sentença tenha sid.o confirmada pela competente Helação. 
O interessado, portanto, no cumprimento destas rogatorias, 
deve, ao fazcl-as expedir pela via diplomatica, instituir pro
curador munido dos dot.:umentos necessarios para fazer 
confirmar pela competente Belação a sentença, <1ue autoriza 
a execução. 

No caso, a tJUe se refere o despacho de V. Ex. a que res
pondo, o que me parece mais con vcnieutc aos herdeiros de 
Manoel José Ferreira Braga é reparar a falta que eommct
terarn, quando não lizeram reconhecer pelo Consul portuguez 
a firma da sua rogatoria, mandando outra identic:~. em termos; 
sem isso, arriscam·se a novas delongas. 

llogando a V. Ex. que se sirva de desculpar estas obser
vações, que me ayenturo a su!Jmetter <i sua consideraçãCJ, 
movido pelo desejo de promover a prompta administrnção da 
justiça, tenho a honra de reiterar-lhe os protestos do meu 
profundo respeito c alta consideração. 

Ao Exm. Sr. Senndor João Lins Vieira Canst~nsão de 
Sinimbú, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Es
trangciros.-Uanio de Japurtí. 

Confere.- F. A. de Carvalho.- Conforme.- Brtnio de Cabo 
Frio.-Confurme.- F. Uma. 

N. ~25.-.JUSTH,:A.- EM 2:1 Dg ABll!L DB 187\l. 

Sobro juramento a Delegados c SuhJelt•ga<los de Policia. 

2.a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.- Hio t.k 
.lanciro em 2:1 de Abril de 1879. 

!IIm. o Ex.m. Sr.- Em resposta ao officio u. 28 de 7 du 
corrente sobre o assumpto da informação prestada pelo Chefe 
de Poli c ia dessa provincia á t.:onsulta do Delegado do termo 



de L;1gc~, dedaro a \'. Ex., de neeôrllo eom o Aviso J<. ~80 do 
lti d•J Novembro de 1877, que ao .Jniz Mnniripal eonqwte 
deferir jnramrnto no llclegallo, SniJdeleg-ado c ~eus supplen
tes, na conformidade do Decreto n. 4:102 de 23 de DPzemhro 
Lle IHtiH, art. 2.", qnc derogon o Aviw 11. lti2 de 20 de De
zembro de 1818. 

llens Guarde a Y. Ex.- La(ayctte nodri_rtues Per e i m.- Ao 
Sr. Presidente da l'rovinl'i:J de Snntn Cathnrinn. 

N. 226.- FAZE:'ID.\.- l·:M 2:1 llB AHnlL ]JI<: 187\l. 

:\ega isouçiío tln tlircito~ para oh.it>rlu~ t!C dtwor;u::1o irnpurtatlüs, em Yirtuth~ 
t1e t'ontralo com a Prl'Sidencia da Bahia, pelo ('mprezario l!t• uma com~ 
pauhía 1.' riea, c destin;tdos ao lht•atrn da ear~ital da mesma pnniuda. 

l\linisterio dos :'lcgorios dn Fnzenda .- Hio <le JHneiro em 
2:3 de Abril de 1879. 

111m. e Exm. Sr.- Commu11ico n V. Ex. que não pódc SPI' 
r,oneedido o desp~cho livre do direitos solicitado em 'cu 
oflicio n. 2ii de Hi t!P Man:o proximo tint!o, pura as decora
ções que, em virtlHle de contrnto cdebrado eom essa l'resi
t!encia, h~m de ser importnrbs por Thomnz Passini para a 
representação ria opera " Ouarany ", pela companhia lyrica 
italiana de que é cn1prczario; os quacs fienrão pertencendo 
ao theatro da capital sem indcmniza1;iío alg-uma : 

l.", porque o~ :n do art. ~-"das disposiç.í"ics prelimin:~rcs 
da tarifa em vigur só concede isenção de direitos aus objcetos 
pertencentes ús eompanhias !)ricas, rlr:nnaticas, equestres 
ou outras amlmlantes.; sent!o taes din'i tos cnuciouados ou 
aliançados na Alftlllt!PfUt c!'lmpctcntc, que os deverú cobr:n· ~e, 
t!entro do prazo por Plln marcado, não fon·m rcespurtat!cs 
os <lito~ objectos ; 

2.", porque o ~ 2'1 do cita1lo artigo s1í pe!'lnitte aquella 
lsençiío ás lllercadorias c objcetos pertcn contes ás Adminis
trações Provinciaes, dircl'tamrnte importnrlos por sua eonta 
para o servir,,, publico, 1'111 cl!jl·l caso n<io estiio os tle que so 
trata· a.< ponJUC o§ 22 do mencionado artigo Hi"ío abrange para 
a iscnç<io de tlircitus os contratos feitos pelas Presidcncia~ 
de província, c sim os edebrados corn o Governo Geral. 

Deus Guardt~ li r. Ex.-A/Ionso Celso de rlssis Fiyueil·edo. 
- A' S. Es, u ~r. Preo;itlPnte da l'rovincin da Bahia. 



N. 2~7.-FAZENilA.~EM 2:l DI': ABIHL DE 187\J. 

"Competo ao vendedor, c não ao cumpra<lor,'o pagamento Uo ~~n. 

I 

Ministerio 'llo~ Neg-ocios d!l Fazrnrln .-Rio dr Jnnriro . enJ 
:2:1 dn A!Jril de 187!1. 

Affom;o Celso dr Assis Figueiredo, Presitln·ntl' do Tribtl
·nnl do Thesouro Nacional, conunnnic:l. no Sr. Tn,;pector da 
Thesouraria dfl Fazenda da Província dn SPrg-ipr qnn o nwsmo 
Tribunal, tendo pre::;entr o recurso lr:msmittido com o seu 
·officin n. t~ de ::!:! de Janeiro proximo passado, int<>,rposto 
por A. Schramm & r.omp. da decisão dn dita Thesoura
ria, que lhes negou a restituiç5o ila quantia de 750<)000, 
proveniente do la n tlemio. que I hes rc,ra cobr::~do pr la Colle
etoria das Hendas Geraes tlo município de Larangeirns, cor
'fespondente ao valor d~ :10:00015000 porque, em virtude de 
sentença do Juizo Municipal, de 13 de Mar('o de 1878, lhe 
foram adjudicados o engenho Massapê com terras c hemfei
torias, por execuç~o movit.la pelo recorrente contra os her
deirog t.le Felippe de Fnro Motta; prlo facto de haver alli 
terrenos de marinhas e de mangue: resolveu dar-lhe pro· 
vimento alim de se elfoctuar a restituição pedida, visto com
petir ao vendedor o pagamento do laudemio, e nAo ao com
prador, na fórma da Ord. L. !. 0 , Tit. li2, § !~8 c L. !1.• 

Tit. as. 

Afronso Cel.~o de Assis rFif;urirol 1, 

:.·· 

N. 228.-FAZENIH.-EM 23 n& ABRIL nE 1879. 

As Caixas_ E~onomicas podem receber quantia" em favor 1lc menores:., não 
seili·pr~·~iSa ~ Tr7"tcrn~n\ã'l elo.~ pais, Lutnrc-. on rlo .Tniza ~cnão para o 
"levantamento dessas qn~mlia~. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-nio dr. Janeiro em 
· 2:3 de Abríl de 1879. ~ 



perial modilicnl-a, determinando que V. Ex. declare ao 
conselho fiscal da Caixa Economka c Monte de Soccorro 
dessa província, que póde o primeiro desses est:1belecimentos 
receber quaesquer quantias que nelle se pretenda depositar, 
em favor de menores, não sendo necessaria a intervenção 
dos pais, dos tutores, ou do Juizo, senão para o levantamento 
dessas quantias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Afl"onso Celso de Assis Fi_quei
redo.-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província de Pernam-

buco. 

N. 22\J.-FAZI~Nlü.-EM 2:1 DE AUIHL DE i87\l. 

.Nega provimento a nm ~ccnrso sobre multa~ tlc direitos em dollro, por accrcs~ 
cimo de 'peso, e1u um llesparho tlc chá\da Ind~a. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fnzenda.-Rio de Janeiro em 
23 de Abril de 1879: 

Alfonso Celso de Assis Fig-ueiredo, Presitlcnle do Tribunal 
.do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da Thc
souraria de Fazenda da Província de Pernambuco que o 
mesmo Tribunal resolveu negar provimento ao recurso, 
tr;tnsmittido com o :;eu o!Iicio n. 178 de iO de Srtemhro dr
!878, interposto por Monteiro & Comp. da decisão da Al
fandega da dita província, que os sujeitou á multa de 
direitos em dobro, pelo accrcscimo dP peso verificado em 
sete caixas que sulnnettcraiÍt a despacho pela nota n. 1Hl 
de 13 de Julho daquelle anuo, contemlo chá da India, acon
dicionado em pequenas latas ue folha de Flandres, incluidas 
em caixinhas de madeira ; visto estar a importancia da multa 
comprehencliua na alçada daquella Alfandega, c terem sido 
observadas no processo do despacho as disposiç(tcs da tnrifa 
em vip;ôr e as Ordens do Tllesouro de 27 tle !\I aio e i9 de 
lulho de 1876, não se verificando por tanto nenhuma das 
hypothescs em que é admissivel o recurso uc revista. 

Afionso Celso de Assis Fi!Jueiredo. 
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N. 230.- FAZENDA.-EM 211 DE ABRIL DE 187\l. 

Providoncia acerca dos dinheiros rocolhidos por colonos ás Thcsourarias, 
c destinado• a pessoas tlc suas familias. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
21 de Abril de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesours Nacional, ordena aos Srs. lnspectores das The
sourarias de Fazenda que, nos !Jalanços das mesmas Thesou
rarias declarem os nomes dos colonos que recolherem 
dinheiros para serem entregues a pessoas de suas famí-
lias. 

Affonso Celso de Assis Fignrircdo. 

N. 2:li .-FAZENDA.- EM 2í DE ABniL~DE 187\l. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
211 de Abril de i8i!J. 

Transmitto a V. S., para os fins convenientes, as Instruc
ções desta data, inclusas por cópia, organizando o :<erviço do 
Diario Official. 

Deus Guarde a V. S.- Affonso Celso de Assis Figueiredo.
Sr. Conselheiro Dircctor Geral da Conta!Jilidade do The-
souro Nacional. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
211 de Abril de i8i\l. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista a neccssidarle de reduzir 
quanto possível a despeza publica, ordena que, emquanto não 
fór publicado o novo Hegulnmento da Typographia Nacional, 
se observem alli, quanto ao Diario Of!icial, as seguintes dispo-
sicões: 

-i. a A redacção do Diario Oflicial ficará a cargo de um 
Director, auxiliado por um Hedartor, que deverá permanecer 
na sala da redacção até a entrada da folha para o prelo. 

Haverá tambem um Agente externo para as noticias diarias. 
2. a Incumbe ao Director a organizaçilo P- rli~posi~ão da 

folha: 



L" Fazeudo inSI\I'ir uella, uüo sú o:; :lt'Lu,; dos l•OtlPI'PS 
r.un~titni1los do E,;t;ulo, seniio t~utlHllll n explil'lll~iío e !ldesa 
~lo Governo, de ~eei'1rtlu rom as instrur,çõ8s 11Ue para esse lim 
recelwr do Ministorio da Fazmtda; · 

2. o i'ulllil'ando IIUaesljlH\r informações, noticias ou nrtigos, 
originaes ou traduzitlos, Sllbre nssuinptos tio interesse geral, 
quer sejam pnliticu:<, emnmcrei~t·s ou litlerarios, o bem ;tssim 
anuuncios, avisns ou ]Hlbliraç!tcs solicitadas, tJUD n~o contra
riem o programma da follla. 

:1." Ao Administrador da Tq1ogr;1phia :\acionai compolr. 
tudo quanto di~ser n•spt>illl ú prulltpta t·omp11siriío t) imprPss~o 
ui tida da folha, e sua n·nwssa aos <Jssi;.;·twntes ou fuuccimwrios 
[JulJlicus, tpw u rcccltl\lll gratuitnmcnte. 

/í,. a A nomea<~iio do DirPdor, 1\euactor c .\gente comrwto :11< 
Ministro u:t F<IZI'Illla, u ao Atlministr:t<lor da Typ11graphia 
N:tcional a dos revison•,.; c t'tlllfei'Pllles da folha. 

:;."O vencimruto do Diru1;tor scrú de :i:OOil,~, o do Hcuactor 
de 1:0tJO,), c o do Agente externo de 1:200·'001l. 

li." Estes empregados seriío pagos pela fulh;t organizada e 
nuthenticada pelo referido Administrador, c os revisores c 
t:onferentes pela feria do Diario U/ficial, marca!lllo-lhes elle 
diarias de fl,) n (i,), eontinuanuo, entretanto, l'ffi vigor até o 
fim da prPsentn sessfío legisla ti r a a Portaria deste l\linisterio 
n. 3, de :10 ilo Janeiro uo corrente :mno. 

7." Ao Administrador da Typograpltia Nacional, nlém das 
attri!Juiç.õcs e onc:1rgos qu1• já tem IW parte cconomiea, 
compele a fiscalisaç~o e insp,~e~;~o di\ todos os serviços do 
Diario Offícial, e nspecialmcnto da puhlica~·~o dos debates do 
t:orpo Legislativo, pPrecbcn1lo :;úmcute durnntr as :;e:;:;ões, 
JIOr esse exce;;so de tr:1 ltalho, a gratili<:nriío mensal de 2006000. 

s.a Ficam Sll(IJli'Íillidos os emprl'gos I]Lll) niío SI) adwrem. 
mencionado;; ue~tas t!L;posi,:ões . 

.lfl'nll.lll Clilsu ,fe .tssis Fiuueircdu . 

.'\". :lJ:2.-FAZE:\'ll.\.-EM ;!:) DI; AJ;It!L liE 187!1. 

))el'Lu·a I!Uo.'5-.; Tho-;ourctrias não poth'lll r,onheter tia:.; ,'dct·i~·ues da~ Alfi!lldL'ga . .; 
~cnã<> quanrh proferillas pot· t'St-riplo, c rct:omnlCHtla a tid oh~ervancia 
tias tlb!ttJ:.;i~·õc~ vi;;enle5, l{ltallto ;i orgauiza1;;1o Llas partlas sema11aC:L 

-:\Iinistr,rio dos ;\'P;!OI'ios da FnPntln.- 1\io til' .l:ml'iro l'lll 
;r; de Abril do !8i!l. 

,\tionso C~:bo d1: .\,;;i:.; Fi;.;ttcin:do, t•r,•:;i'l"nl•~ do Triltunat 
rln Tht:c;ourn Na1:ional, t'lllllllll.IIIÍI'a ao Sr. lll:'lll't:lor da Thesou
rill'l~ tf,, F;w•nda da l'tiiVin•·i;' 1la !i;thi;l 'JLW o Jllt'.'illO Tri · 



1'1\l 

lnllwl re,ulvt~ll llt~gar provillll'lllO ao n~eur,;o tran,;JniLlitlu 
t'.ollt o seu ollieio n. 1:1'1 dt~ I K tlc Oulu!Jl'O Lle 187H, interposto 
por H~inueken Meyer l"- Comp., da ueeisão da dila The
sourari~, que não tomou conhecimento do recurso por ellcs 
inWrposto do neto d~ A!fanuega, tJU'J os obrigou a pagar o 
aeereseimo de direitos cnrre,;pondcnte a ii.lt·7:; fardos de fumo 
tJlll follw, cujo despacho jú havimn pago, pelo facto de ter 
sido augmentauo o preço dtJssa t·nere~doria na pauta ~emanai, 
antes da sallirla tlclla; porquanto, determinando o~ 2." do 
:trt. li:1H do Ht•gulmnento tle 1\l de Setcllllil'O tk lRliO rruo :IS 
partes t!IW se julgarem prPjudicadas por oecasiiio da allt'ra"iio 
da pauta, representem ao lnspt•etur da Alfandega, podtJIIllo 
no r;aso de niio ;;ercm atlcnüidas, recorr~r para as Tllesou
rarias de Fazenda, os supplicante;;, em vez de procederem 
nessa eonformirladc, n·corrcr~o rlircetameute para aquella 
Thcsouraria, que, alt\m de n~o st~r 1\t~parLiçflo de::!." inst:mcia, 
!IÚO púde, na !t'J['Jlla da decisão do Thcsouro 11. mu de i!i de 
])ezemiJl'll de 1Hti2, conhecer das deliheraçõer. da Alfandega, 
senão quando proferidas por escripto, o fJllC n~o se deu nu 
presente caso. Clunpre, porém, que o Sr. Inspcctor cxpct_:a a necessaria 
ordem ;i Alrandcga Jl:lra que ohscrvl' o distwsto no citado 
:trl. ti:IR, que manda proceder ;t organiz:11:~o da pauta no tim 
de c aLia sem a na. 

Jffónso Celsl) de "tssis Fi,jtteiredo. 

N. 2J:L-FAZE:'WA.- E~l 2;) Jll> AUlllL DE lRi~l. 

Ordena a impre~:;;Tn 1l1' ~J.9í0 apolires da tli\·itlJ. pul1lira, ~e~urulo n novo 
modelo. 

'\linistcrio do,: Negocios Lia Fazcnda.-1\itJ llc .laneiru em 
;1;; de Abril do 187\J. 

Autorizo a Vm. parn mantlar imprimir !J.%0 apoliccs da 
tlivida publica, segundo " modelo approvado pur Aviso n. 23 
de 8 do corrente rnez, alim de completar·se o numero das 
!10.000 ultimamente emittid:1s, lieantlo <tssim alterada a parte 
linal do referido aviso. 

Deus Guarde a Vm.-A({onso Celso de "issis FiqueircdiJ. 
-:::ir. Dircclor fla Ca,;a da 1\luPda. · 



l:io DEC ISÜEg DO GOVERNO. 

N. 2:lL-FAZENDA.- EM 26 DE ABRIL DE 187!l. 

So!Jrc os ,·uncirncntos que competem aos g_ml'·"egados do Ministcrio da Fa-
zenda, que sulJstitucm a outros em seus impedimentos. ·-

1\linistcrio dos Negocias tia Fazcnda.-Rio de Janeiro em 
26 de Abril tle 187\L 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
tio Th~sonro N acionai, rcmette, por cópia, aos Srs. Inspe
ctores das Thesourarias tle Fazenda, para seu conhecimento e 
•levidos ell'eitos, a ordem expedida, nesta datu, á da Província 
do Piauhy, sobre os vencimentos que competem aos empre
gados dcst<'. 1\Iinisterio, que substituirem a outros em seus 
impedimentos. 

AfTonso Celso de Assis Figueiredo. 

Cópia a <JUe se t•ct·crc a circular supra. 

N. i!l.-Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de 
Janeiro em 26 de Abril de i87!l. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presitlente do Tribunal 
do Thosouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria do Fazenda da Provincia do Piauhy, em,resposta ao 
seu officio n. 3 de 8 de Janeiro tle 1878, que não pôde ser 
approvmlo o acto pelo qnal a mesma Thcsouraria> fundan
do-se na Ordem n. 7tí de 24 dt> Fevereiro de 1871, que jn foi 
alterada pela tle n. H!l de l\Iarço de 187:3, negou ao i. o 

Escriptnrario da Alfandega dn Parnahylw,Domingos Francisco 
Leite, a poreent:Jgem do Jogar de Inspector da dita Alfnndega, 
durante o tempo em IJUü o serviu interinamente por estar 
impedido o serventuario clroctivo; porquanto, nos impe
dimentos dos empregados elo Ministorio da Fazenda, que 
têm substitutos legaes, percebem estes os sons proprios ven
cimentos e mais as gratilicações ou porcentagens que perdem 
os substituídos, comtanto fJUO cm caso algum não excedam 
:ws vcncinwntos integr<~cs cll·stos; sentlo tat's abollos lançados 
nas competentes folhas de pagamento, e escriptnrados nas 
Vl'rb;Js proprias; mas não assim quando os impedimentos 
JH'OCPdem 1lo exercido de c.ommissões ou ele serviço obriga
torio J!Or lei, porque nos tos caws, eonservando os substituídos 
todos os seus vencimentos, as gratillcações ou porcentagens
silo pagas aos substitutos pela verba • Eventuaos •, corno se 
acha tleclar:Jdo por diversas decisões. 

Affonso Celso de Asús FI!JUciJ·cdo. 



DECISÕES DO r;OVERNO. Hít 

N. 235.-FAZENDA.- EM 26 DE ADRIL DE 1879. 

Permilte quo a Alfanucga uo 1\io de Janeiro aceite, em pagamento de di· 
roitos, cho_~ues sobro os Bancos aqui existentes. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-nio de Janeiro em 
26 de Abril de 1879. 

Convindo, não só facilitar o servi~:o dessa Hepartição, 
como fazer ao commercio todas as concessões que não sejam 
incompatíveis com os interesses fiscaes; c porque no modo 
como se effectuarn nessa Est:H%1 os pagamentos vai por vezes 
grande perda de tempo pela ncccssidadr, de examinar n ron ta r 
quantias avultadas em hilhetes de perjueno valor, tenho re
solvido que se observe o seguinte: 

f. o A contar do Lo de Maio proximo futuro o p;q:(amcnto 
dos direitos aduaneiros poderá ser feito n1~ssa AlfaJH],)ga por 
meio de cheques saccatlos sobre os Baneos aqui existentes. 

2. u Só mente serão recebidos os cheques saccndos Jlela 
firma despachante, e que trngam j;i o visto ou nota de paga
mento do respectivo Banco, no prazo rnaximo tle ~8 horas, 
n contar da sun data. 

3. o No caso de demora ou rr,cns:-t do pagamento, o The
soureiro ou Fiel cnc<~rreg-ado da co!Jranra rlarú logo parte ao 
Conferente da porta rl<~ sabida, para que não deixe passar a 
mercadorin, c ao Inspector par:-~ providenciar sobre a prompta 
substituição do ehequc por mor~da corrente. 

Na execução desta mellirl!l, !JUO t1~r:'1 t:11n1Jern a vantagem 
de iniciar entre nú:-; pratieas mercantis de rr~eonher~idn uti
lidarle nas grandes praças cornmerciat!S, adoptará V. S. as 
cautelas que sejam precisas pnra plena gar:1ntia da Fazenda 
Nacional. 

Deus Guarde a V. S.-Affonso Cl'lso de Assis FifJl!!'il"l'tlJ 
-Sr. lnspcr:tor da Alfandcg:J tlo Hio de .Janeiro. 

N. 236.-AGniCULTUHA, COl\tMEHCIO E OBRAS PUBLICAS. 
-EM 26 DE ADIUL DE f8i9. 

Resolv~,du,·idas relativas >i venda de terras. 

N. Hi.-2.a Sccçilo.-Dircctoria da Agricultura.- Minis· 
te rio dos Negocios da Agricnlturn, 1~ommercio c Obras Pu
blicas.- lHo de Janeiro em 2ü de Abril de 18í!J. 

Illm. c Exm. Sr.- Suggerindo-lhe algumas duvidas a lei· 
tura do Aviso deste Ministerio de i8 de Novembro ultimo, 
dirigido á Prcsidencia dn Província <!o Par:í, eon~ultou V. Ex. 



n e~lc ~linislt'rio, em tl~la de 2\l 1lo tlito mcz, soln·c os 
srgnintPs pontos: 1." Por onun rlr-vcm ser pa,sados os títulos c]r, venda tlll 
terras nas conrlições tlo Aviso dr, t:l de Junho de 1863, a que 
se referem as instruct:l,rs que hlío sido minislrnrlas aos Enge
nheiros incumbidos tln medir~o dn terras 110 Hio llocr, t' 
1\Incnrv. · 

2." ];;· u:J. attrilmir,iio tln Secretaria do (inverno pa:;sar os 
l itnlos tlas vr,ndas de terras c!Tectuadas Plll hasta pu h lira P 
fúra della, ou compele :L Thcsonraria tlc Fazrntla, realiznda a 
cobrança, expedit-os'' 

:1." Verilleada a WHtla rm l1asta pn!Jiira on fúra dclln, t> 
nrc.essaria a escriptura tlt~ qlll~ faliam ns ,\vi,:os ns. fi !ri I' :;6~ 
de 2:; de Novembro~~ tle :10 tlP llt•zr·mhro tlc IHiiH'! 

Cahe-mc dcclarar-lhr. em resposta, qnl', rPfrrintln-st~ o 
Avbo de 18 clr );oYt~Jllllro ultimo a nma duvida sw,citada 
pela Tlwsouraria de Fnt•ntla tia Província tio Par:'t. rt·lativa· 
mente :í e:qH'rli\·~o uns títulos tlP vendas de terras tln q11n 
tratam os art:;. 2li e 2i das lno:trnr:t;õc•s baixarlns com o Jlecrfllo 
11. ;;(;;;;; tle :1 rle .ltllllio tk l8if~, e sendo estas instrucções 
t·sp1:r-incs :ís rcvalir.bções e Vim das de terrns á vista on n prazo, 
nas Provin~ias tlo Amazonas. P~d. Mnlo (;rnsso n Pnr:111:'t. 
nnrla ha no meJ1('iouado aviso :qÍplit-nVI'l ú prcwinr~ia qnn 
V. Ex. auministra. 

Para tudo o qnc roncl'rllt) a lr·gilimar:iJes, revnlidaç.ões o 
Vt~nda rle tPJTas tem t•ssa Pn·sideneia ns regTas lixatlas na Lri 
n. üOl de 18 de Sdr·n11Jro dn tK:io, 1\.l'gulamcnto lle :10 de 
Janeiro tle UG'J. e avisos. ordt·ns o mais disposir:ões ele dou
trina gPral: t•onvintlo :JHJll'lltl' arrrs~entar, que, nm the,n, 
os títulos s~o sempre passntlos JH)Ias PrPsidoneins, c as escrip· 
tnras pn!as Tlit~:<onrnrias d" Fn~nd:1. st~JHlo rpw t•stas tt\m 
lognr qunndo :1s vl'nd:l' si111 l'oitas Clll hasta pnhli1~a, ou quando 
nellas intcrvr\m t~qncllas J'.cparlit:õns. aeto c5:LP que est:'t de 
accfJnlo rom os Avisos ns. :;t:i c fili2 tlt~ 2:; ur1 No\·,•mhro o 
:10 de Dcwm!Jro ur• 1Sii8. 

l)r,ug l:nanll' a V. Ex.- Joiio Lins l'ijlfirn Cansav.scil) de 
SinímiHí.-Sr. l'l'P'dtknt" d;~ 1'rovi11cia tle 1\linas Gcrae:-:. 

N. 2:3í .- .JCSTlt.:A.- g~! 2K DE ABJ\!L jlf: t8i9. 

2." Sccr:~o.- :\lini•tr•riiJ tlo' :'>r~:.-;nr:in> tla .lnsti~a .- nio rlc 
.la11t:iro t:ln ::!K tlt: Al1ril tk l~í~l. 

!lt111. r: Exm. Sr.-Tr:•nsrnillintlo a\·. Ex .. para ser deYi
d:lllll'llil'. H••II:HI:I, a r~t~·.:Jt.,ria IJIII'. at·ompanlioiJ o ~·pn oflicio 
11. t;~u d•· I~ d11 r·ttiTr·nt•·. d•·,·l:lrtt. Ptll ;;ql111::"' :i tlndda pro-



posta pelo .Juiz l\lnnicipal e d!) Orphãos do termo de Uru· 
gua y;ma no olJicio junto ao de V. Ex. d!' 3 deste mez, sob 
11. 6Hl, que, á vista dos arts. 1\l\l c 201 § 3. 0 do llegimento 
nppro\·:ulo pelo necrr,to u. :;737 de 2 do Setembro 1le 187!1 c 
dos Avi~os ns. 76 de 11 de FevPrciro de 18iii c !121 de 19 de 
Outubro de H!77, não é lieito, tratando-se de inten·sscs de 
orphãos, demorar o cumprimento de rogatorias por falta de 
pngamenlo da despeza de traducção e cu:;tas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Ül{ayette Rodrigues Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da Província de S. Pe1lro do Hio Grande do 
Sttl. 

l'\. 2:38.-FAZENDA.- E~t 2S ll8 Annu. DE iSí!l. 

l\;io ~:-to :tdmittidus t'hPqne:-: iuferinres a ;;Oi)OJO em pag\tmuntu dos direitos 
li:-ll'ae . ..;. 

Minis!Prio do,; l'l1•goeios da F:lZ•~tllbl.-l\io de .JanRit·o f'lll 
21-! de Abril t!P tliU. 

Fique V. S. na intellig-1~ncia de 11ue os cheques atlmittitlos 
em pn:.:amcuto dos dirnitos fiscaes, nunca poderão ser infe
riores ;í quantia de fiO;~OOO, e deverão St>.r datados do dia de 
sua entrega, Mim de licar garantido o direito regressivo da 
F:~zenda Publica, no caso de falia de seu pontual paganumto, 
como é expros'o no art. i.",§ 10, da Lei n. 108:2 tle 18 de 
Agosto, e art. L", p;aragrapho unico, do Dec!·ctu n. 26!lí de 
17 de Novembro de 18ti0. 

O que commnnico a V. S. em atltlitamento ao meu Aviso 
n. 6í tle 26 do corrente mez. 
Deu~ Guartle a V. S.-Affonso C•·lsode Assis Fiquárl'llo.-

Sr. Inspcctor da Alfandega tlo Hio tle Janeiro. · ' 

N. 239.-FAZE:'\OA.- E~t :!8 DE .\BHIL DE 1S7\l. 

SnjPih ac; fabric.1s de graxa para cal~';tdo ao impo.;fo que pagam as úe 
preparar seU o. 

Ministerio dos Negoeios da Fazenda.- Hio de .Janeiro em 
28 de Abril de 18i9. 

Afl"onso Celso do Assis Figueire<lo, Presidente do Tribunal 
tio Tlwsonro Naeion:d, C"0111mnnica aos Srs. Jnspe<:ton•'i dns 

r,,.,·jc:,-~,. oll' lt.:iq ';!:• 



Thesournrins dr, Fazt•nrl~. para a rli'vitla P\f'<'llt;'~o. f]lW ~~ 
!'abriras tlr, graxa par:t c:ilt.:ado ftt~am rqnipararlas ú~ dt• 
preparar. seho, e portnnlo sujt•.itas ú~ taxa;; das tahPllas t-::: ~~ 
J) anncxns no Hrgulalllt'llto tlt\ 20 tle Julho do anno passatln. 

Affimso Crlso de As.~i.~ Fi,qw•irerlo. 

N. 2110.- FAZE:'\IlA.- E~! 2K DE ABI\IL DF. 1879. 

Approra uma proposta ,J,. Companhia ua' Docas th• D. Potlro 11. 

Ministerio dos Negocios da Fazcntla .- Hio rli.l Janeiro em 
28 de Abril de 1879. 

Communieo a V. S., em rl'sposla ao seu offieio n. 2'1Ü ri<~ 
22 do corrente mez, que foi accitn a proposta f,•ita pp,ln 
Gerente da Companhi'l das Dúeas de D. Pctlro li, c concebida 
nestes termos : 

L • Receber sem indcmnização alguma os nrmazcns das 
Docas e Tra11iclte da Onlern com o~ apparelhog, utensílios, 
moveis e mais objcctos destinados ao serviço. 

2.• Não reclamar o pag:11nento do aluguel dos armazens da 
eompanhia, correspon<lente ao período decorrido de :lO de 
:Março ultimo a 18 elo corrente, em que clfeetuou-sr, a en-
trega dellcs. 

3.• Pagar á Ordem 3." tla Penitenci<'l o aluguel do seu 
trapiche no mesmo período. 

li.• Embarcar por conta da companhia, sem indemnização, 
o eafé já despachado, c euja taxa de capatazias tiver sitio 
vaga a esM AHandega. 

5. • Finalmente, a companhia fica eom o direito de reeeher 
a armazenagem dos volumes recolhidos aos geus est:tbeleci
mentos até a data do balanço, e 'JUC estl'jam sujeitos ao 
pagamento desse imposto, sem indemnização, pelos que já o 
tiverem pago, salvo o rJue m~is vencerem, se continuarem 
em deposito além dos (lrazos. 

Deus Guarde a V. S.-Af{onsl) Celso de Assis Fiqueiredo.-
Sr. Inspector da Alfandcga do Rio dr; Janeiro. · 



DECISÕES DO GOVERNO. 

N. 24.1.- FAZI<:NlH.- EM 2'J DE ADI\11. DE l8i'J. 

SniJre as taxas a jJHC t~stlo ~:.ujeitas as nomra~~i}l':-; para cmpr(lgos P- t·.ommigsões 

militar~~. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
29 de Abril de IHi'J. 

Afl"onso Celso dr, Assis Fi~ueiredo, Presidente do Tribunal 
du Thcsouro Nacional, dcel~ra aos Srs. In~peetorcs das The
sotH<~rias de F:1zenda, para a devida execu~iío, que as no
tneaç(Jes 11ara emprrgos e eommh:sões militares, não obstante 
se acharem ü:ent:1s do pagamento do sello c emolumentos 
jlroporeion;~e~, cstào eomtudo sujeitas ús taxas fix:Js dos 
mesmos imposto~. 

_.lfliJnoo Celso de .issis Fi.?lteiado. 

N. 24.2.-FAZENDA.-E~I 29 DE ABUIL DE 1879. 

Custas Je,·idas aos Ec:r.riv:lcs tlo .Juizo dos Feitos da Fazenda, pela autoação 
tlc !JCliçõcs c cxpcdi~:ão Ue manJaJ.os. 

Minislcrio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
29 de Abril de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda, de accilrdo com a ordem expedida 
ne,ta flatn ú da Província de Serg-ipe, f!UC aos Escrivães do 
Juizo dos Feitos da Fazenda competem, na fórma dos arts. 
109 e HO,combinados com o l'1:.l do Hegimento de 2 de Setem
bro de 187~, as seguintes custas: 

Pela autuação da petição.................... 8t>OO 
Pela expedição do mandado ....•...•....... 16000 

1,5500 
que serão pagas por metade (750 réis), na fórma do art. 196, 
quando as causas forem de valor inferior a t>OO/JOOO, ficando 
assim alterada a ultima parte da Circular n. 8 de 3 de Abril 
de 1878. 

,lflonso Celso de Assis Figueiredo. 



Hi6 

N. 2!J,3.- AGfUCUL1THA, CmiMERCIO E OBHAS PUBLICAS. 
-E~ 29 DE ABRIL DE 1879. 

Ao Director dos Telographos.- ApproYa as bases para um accõrdo com o 
omprozario dai., ii~has telegraphicas orientaes para uniformidade das 

( tarifas, contagem c expedição dos tt'legrarnmas.) 

N. 6.- 3.• Secção.- Directoria das Obras l'nhlicas.-1\li
nisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. -Rio de Janeiro em 2\l de Abril de :1879. 

Approvando as bases ajustadas por V. S. cnm o emprezario 
das linhas telegraphicas oricntaes para um accônlo sobre a 
uniformidade dns tarifa~, contagem e expedição dos tele
grammas, segundo as di:;posições da Convenção interna
cional de S. Petersburgo. constantes dos arts. H:i, i9 e 
20 a 24, fica V. S. autorizndo a fazer executar o referido 
accôrdo, depois de competentemente ratiticado por aquelle 
cmprezario. 

Deus Guarde a V. S.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
-Sr. Director Geral dos Telegraphos. 

N. 2U.-FAZENDA.-E~1 30 DE ABRIL DE 1879. 

Autoriza a tiragem e a venda de exemplares dos annacs <lo Corpo Lcgislatifo 
e dos relatorios. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
30 de Abril de 1879. 

• 
Fica o Sr. Administrador da Typographia Nacional autori

zado, confgrme solicitou em MU officio n. 777 de 28 do cor
rente mez, não só para tirar mais 400 ou uOO exemplares dos 
annaes do Corpo Legislativo, e expôl-os á venda mediante o 
preço de 2$000 por volume, annunciando gue os assignantes 
do Díarío Olficial, que pagarem mais 121)000, receberão os 
oito volumes relativos ás duas Camaras, mas tambem para 
proceder do mesmo modo quanto aos relatgrios, regulando a 
edição extraordinaria pela procura, e fixando o preço de cada 
exemplar segundo o volume. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 



BEt:ISÕI<:S DO GOVBHNO. 

N. 2Ui.-FAZENUA.-E~I 30 DE ADHIL DE i879. 

Solve dnvitlas a respeito do camhio, pelo qual se <levo efTectnar o pa~nmento 
das letras sacadas de paiz ·e~trangeiro sobre o ThesC'uro c Thesonrarias 

de Fazenda. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
30 de Abril de i879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista resolver ns dnvidas 
que se tem levantado a respeito do cambio, pelo qnal tem de 
se efl'ectuar o pagamento das letras sacadas de paiz estrangeiro 
sobre o Thesouro Nacional e Thcsourarias de Fazenda, de
cl3rn, de conformidade com o aviso nesta data dirigido ao 
Dircctor Geral da Contabilidade do Thesonro, aos Srs. Inspe
ctores das referidas Thesourarias, para os Iins convenientes, 
que nos termos do art. 4:H do Codigo Commercial deve a 
conversão do valor de,;;sas letras em moeda brazilcira ser 
calculada pelo cambio do dia em que se vencerem, salvo se 
se houver estipulado o pagamento em certa c determinada 
cspecic ou a c:nnhio fixo. 

Estando vencida a letra, o cambio scrã o cotado para os 
tilulos ã vista. 

Se se houver estipui:Hio o pagamento em certa e determi
nada especie, não ó licito effectual-o em outra, salvo o accôrdo 
da parte, a quem, em tal hypothese, se dará em moeda !Jrazi
leira quantia equivalente á do valor da letra. 

Declara, finalmente, aos Srs. lnspcctores que irregular é 
a pratica, que deverú cessar, de não ~c laJwar o competente 
aceite nas letras sacadas sobre as Thesourarias, cumprindo 
que a este respeito se observem as disposições dos arts. 393, 
39\ c 395 do Codigo Commercial. 

Affonso C!'lso d: Assis Fi!fiiCiredo. 

N. 24Ji.- FAZENDA.- EM 30 DE ABUIL DE 1879. 

]\[anda pa,gar os honorario,; marcados aos Professores do Seminario do Ceará. 

Ministcrio dos Neggcios da Fazenda.- Hio ·de Janeiro em 
30 de Abril de 1879. -

Affonso Celso de Assis Figneiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista o Aviso do .1\Iini;;tcrio 
tl(')s Negocio:< do Impcrio de :;z;:; d•.1 mrreute HWZ, ;mtoriza o 
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Sr. lnspcl'lor da Thn,;oitr;tria •le Faz•~nda da Província uo 
Cearú, não StÍ pnra ••ntrPgar ao Hcvcrcndo Bispo Diocesano 
os houorarios marc:Hio.; para cada uma das c:1deir:~s do res
Jlectivo Semin<Jrio, uws tamuem pnra pngu as quantias que 
não tiverem sido :dwn;ulas em virtude do Aviso de 2:1 do 
Novembro de 1877, o qual n~o se púde tornar cfl'cctivo com 
rclal,'ão a esse Snminario, por h;so que os Professores ahi ser
vem por contrato leg·aJmente approvado pelo Governo Im
perial, de eouformidaue l'fllll a 2." parte do art. 5. 0 do De
creto n. ::!073 de 22 de Abril do lSG::l. 

Jffunso Cdso de 1lssis Figueiredo. 

N. 2í7.-FAZEND.\.-E~l :w DE Allll!L DE i87!l. 

Autoriz:1. a transfcrenda. •lc :arrendamento tlc um terreno na rrnvincia de 
11crnamllll<.'O. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
::lO de Abril de 1879. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, autoriza o Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de Pernambuco para conceder 
n permissão que pediu á mesma Thesouraria Manoel da Costa 
Mangericão para transferir a Severiano Saraiva de Andrade o 
arrendamento do terreno contíguo ao edilieio em que func
ciona o Tribunnl da Hclação, e que lhe foi concedido em 186i 
pelo preço annual de 121;!000; visto ter sido feito regular
mente o contrato e não proceder a asserção do Procurador Fis
cal, de que, pelo facto de ter sido por tempo indeterminado, 
importa qnasi uma alhe:Jç~o, pois, tem ao contrario o cara-. 
cter precario, e fundou-se nas razões de conveniencia publica 
constantes das informar:ões que vieram annexas ao ollicio da 
Presidencia, n. :ll de~ de Fevereiro proximo passado. 

AfFonso Celso de Assis Figueiredo. 



N. 2r1R.- !amntL\.-EM :10 11r. AnmL nE tsin. 

F.xplira o Avi!'o tlt' -t l til' 1\br~·o dll 1S79, fJHP f'SiahPl•·•·rn um nn\"u c·omm:uulo, 
tlt~ fruutl'il'a ('In l~rnguay:tna. -

Mini~terio dos l'icgocios tlr~ Gurrra .-Hio tlc .Janeiro em :10 
de AIJril de 187\1. 

111m. e Exm. Sr.-Conllrmando o men telegramma de~la 
data, tleclaro u V. Ex:., para Rnu rouheduwnto c allm tlL\ 
fazer constar ao Commamlanle das Ar:ua~ dessa provincin, 
que a determinv~ão contidu em Avim de li dr- i\fan~o ull~mu 
teve por ohjeclo estr~bclecer um novo romnwndo de fronte~ra, 
o de Uruguayann, comprehentlida no~ limites indicado~ na
qunlle aviso c ttnn llcarú a c:ugo tlo Commandante da guar
nh;ão da me:m1a cidade. 

Deus Guartlc 11 V. Ex.-.~farquPZ do Jli•1Tal.- Sr. Pre~i
dente da Provinda_ do Ui o liraude do Sul. 

N. 2/i\J.- F.\ZEXDA.- E)! i IJE M.\10 IJE 187(). 

Trata das cont;-~s dos drvrtlorcs lia Fazrntla proces'la•la" na Conlatlnria tb 
.1\larinha e pol' esta rcmCttiLI:lS ao Thc~ouru p:tra a c~~~tr:_:111~a cxceuti,·a. 

l\linisterio dos Negocins dn Fnzentla.- Hio lle Janeiro em 
:1 de l\laio tle 187(). 

111m. e Exrn. Sr.- Em respo~ta ao Aviso de V. Ex:. n. 
750 de Hi rle Abril prox:imo passado, ao qual acompanhou o 
olficio da Contadoria da Mririnhn de \J do mesmo mcz, pedindo 
para dar-se· lhe conhecimento das robranr:a~, fJUe forem elfe
ctuadas pelo .Juizo dos Fcilo~. relativas nos tlnvedores desse 
1\linisterio, afim de serem ali i creditados e evitar-se as dupli
catas de execução dos mesmos devedore~. remetto a V. Ex. 
a inclusa cópia da inform11ção a ~eml'!hante re~peito dada 
pela 3.• Contadoria do Thesouro Nacional, cumprintlo-me 
declarar que ncnhnmn utilidade parece haver na medida 
proposta, a qual dém de augmentar o cxpcàienle, não o!J
stará a repctif,'ãO de fnctos identicos; convintlo pelo contrario, 
para regularidade da e3cripturação, que a dita Contadoria 
encerre a conta corrente com a declaração d11 que foi rernet· 
tida ao Thesouro certidão para a cobrança executiva tios res
pectivos debitos, visto serem nesta Hopartição registrados em 
livro proprio, para se encerrarem logo que se ell"ectuam ns 
coiJranç.as. 

Deus Guardr a V. Ex.- Affon.ço Celso de Assis FiguPiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Jo:1o Frrreira dr Monra. 
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N. 250.-JUSTIÇA.-EM 1 DE MAIO DE 187\l. 

r\ão ha. incompatihilidatlc na acr.umulação das func(:ões de corretor o 
agenlc de leilões. 

2.• Sccção.-~linisterio dos ?ilegocios da Justiçn.-Rio de 
Janeiro em 1 de Maio de 187\l. 

ll1 m. c Exm. Sr.- Declaro a V. E\., em res]Josta ao oflicio 
de 1\l de Março ultimo, que da legi~laç:lo vigente não resulta 
incompatibilidade na accumula(;ão das funcções tle corretor 
r, agente de leilões, aecresceutlo que neste ea>•J o preceito pro
hibitivo, além de tolher o desenvolvimento da actividade 
individual, poderia prejndi<'ar o commercio nas praças onde 
não houver pessoal habilitado para exercer .~eparallamente 
qualquer dos misteres allullillos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Ln{ayPtte nodri,qucs Pcl'eira.-Ao 
Sr. Presidente da Junta C munereial de S. Luiz. 

N. 251.- JCSTIÇA.- E~! 1 DE MAIO DE 187\l. 

Resolve uma duvida com relação á corro•pondencia official entre um 
Commantlantc de 1\otilha c um Auditor, magistrado. 

2. • Secção.- Mini~lerio dos Negocias da Justiça.- R i o de 
Janeiro em 1 de .Maio de 187\l. 

Illm. e Exm. Sr.- Com otlicio n. !J3 de 26 de Dezembro 
do anno JHissado rcmetteu V. Ex. cópia da corrcspondcncia 
otlicial sobre o facto de haver o Juiz de Direito da comarca 
da capital dessa província devolvido um otlicio em que o 
Commandante da flotilha assignára o seu nome acima do 
daquelle magistrado, convidando-o para assistir a um conselho 
de guerra na qualidode de Auditor. 

Transmittindo a V. Ex. cópias do Aviso e'\ pedido pelo 
Ministerio da Marinha em 2fJ. de Abril findo, sob n. 712, e 
do parecer do Conselho Naval, declaro que tendo sido o oflicio 
dirigido ao Juiz de Direito, no seu cnracter de Auditor, por 
quem lhe é superior no serviço c graduação militare;;, não 
devia aquelle magistrado devolver o mesmo ollicio pela razão 
que :tllegou ; c antes incorreu em grave responsabilidade, 
dando Jogar á demora de um conselho de guerra. 
· Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.
Ao Sr. Presidente da Província do Amazonas. 
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N. ::!)::l.-FAZENUA.-E)! 6 og MAW DE 18i9. 

Confirma a Orucm 11. H2 tle IK de Abril de i8íU, relativa á. isenção ue di· 
reitos conccclilla iÍ.s em!lrczas de cncauamento d'agu;t c illuiiilDâç.iO a Sá.z 
•l:Í ·;::,pita! da Ilahia . 

.Ministerio dos Negocias da Fnenda.-Rio de Janeiro em 
6 de Maio de 18i\J . 

. \lfomo Celso de As>is Figueireuo, l'rrsiflente do Tribunal 
uo Thesouro Nacional. eommunicn ao Sr. lu~pector da The
sournri:J ue Fazenua da Província da Bahia, <Jue consultando 
:1 Serç:io de Fnendtt do Conselho de Estado-St\ ú vi~ta dos ter
mos do art. 1\l tla Lei n. 71 \l de 28 de Sete mil ro de 185:1 e do 
nrt. t6 da tlc n. 1010 de H dP ig-twl mcz de 18:i9, podem as 
companhias-de ahast.·cimento d'agua, denomin1da do Quei· 
m'ld", e de illuminação a gaz rla capital dn dita província, 
conlinu;~r no gozo ela isen~·ão de direilos que ainda s:tlicitam, 
pnra os ob,jeclos importados cnm destino aos respectivos ser
vi~·os, foi a mesma Secção tle p:1rccer, com o qual Sua Magcs
tade o Imperador Houv<) por bem Confonnar-sc por lmme
diata Hesultll;ão rle 21i de Abril proximo passado, que, refe
rindo-se a eonce:-são, quanto ú primeira dns compatdlins, aos 
tubos c mais objectos importados para a consti'Uc.ção dus 
aqueductos, c quanto ú segunda, aos objectos destinados á 
realizaçiio da emprPzn; a•·hando-se concluiLI:•s as obras a que 
as ditas companhias se propuzerant, c estas em exercício ha 
muito tempo ; é fóra de duyida que ni<o estão mais no caso 
de gozar do alludido favor, o qual n~o se póde con,;iderar in
definido c perpetuo, desde que tal o não declararam as leis 
especiaes da concc,;são. 

Confirm:Jda, pois. como roi a intelligencia IJUtl a Ordem 11. 
ll2 de 18 de Ahril de 1870 deu aos supracitados artigos das 
Leis us. 719 c 1010, c devendo e:-sa ordem ser ex.~cutada 
como est:mdo em vigor desde o tempo da sua ex[Jet1ição, nos 
termos da mencionada Resoluç~o llnperial, cumpre que o Sr. 
Inspector tome as providencias nece:-sat·i~s, afim de que as 
mesmas companhias entrem com a importnncia dos direitos 
não pagos pelos objectos que importaram tlt·sde então, em 
virtude de ordens postedores, aliás expediuas com a clausula 
desse pagamento no caso, que se \'erificon, de rcsolwr o Go-
Yerno contra a pretcnçiio de que se trata. · 

ll 
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N. 2ti3.-FAZENDA.-E~l 6 DE MAIO DE 1879. 

E' permithlo o deposito nas Caixas Economif:as de quacsrp1cr t{Uantias em 
nome doA meno~ss e dos tiUC se lhe Otitliparam. 

Ministerio dos Negocias da FnZtlnda.-Hio de Janeirv em 
6 li c Maio de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., paralseu conheci
mento e o fazer constar 1111 Provedor da Santa Casa da Miseri
cordia da cidade do Hecife, em resposta ú eonsultn por elle 
feita no oficio que, por cópia, V. Ex. remctten com o sru 
sob n. 86 de 26 de Outubro de 18i8, <JllC, em vista tlo Aviso 
dirigido a essa Presideneia em 23 de "\.IJril proxilllO findo, o 
qual modificou a doutrina <lo de Ui dt• Agosto do dito anno, 
podem ser permitliJos <h dcpo:;itns na:; Caixas Econtlmic:Js, 
de quacsqucr quantias em nonw dos menores c dos que se 
lhes equiparam, illllopcndentcnwnte Je nutorizaç:io do,.; 11ais, 
tutores, curadores, ou <lo .I uizo de Orphiíos, senti o só mente 
necessaria essa autorizaçiío p:1ra o levantamt!nto de taes depo
sitas ; e que, portanto, ú licito o <Jue, por conta c em nome 
d0s menores a sen cargo, lizer alluella Santa Casa, a qual 
poderá tambcm levantai-o na qu:llidade de tutora de,;ses 
menores, escripturando. prm·~,,l, em livro proprio as quantias 
retiradas, e communicantlo-o <lO Juizo respectivo, para que 
este possa em tempo opportuuo exercer a devida 1lscnlisar:iío 
e tomar-lhe contas. 

Deus Guarde a V. Ex .-A/J'onso Celso de Assi.~ Figueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia do Pernambuco. 

N. 25~.-FAZE.'IJH.-EM 6 DE MAIO DE 18i9. 

~obre a designação de emprogrvlu:' pari.l o exame tlas C.ollcctorias. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fnr·uda .- Hio de .J:meiro em 6 
de Maio de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. !'residente do Tribunal 
do Thesonro Nacional, cornmnnica :w Sr. Inspector da Tlw
souraria de Fazenda da l'rovincia rle ~lato Grosso, em res
posta ao seu olllcio n. 2't <le 2 de Abril proximo lintlo, que 
lJCm procedeu designando um empregado da Alfandr~ga de 
Corumbá para inspe~:cion:1r :1 Collectoria das Hendas Geraes 
de Miranda, em cumprimento da Circular de 31 de Outubro 
de 187.8; convindo, por<;lll, qu~~ informe qual a despcza IJUe 
se tera de fazer com essa eolllli1JSS<-,o. 
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Por esta occastao declara-lhe que n:ío (levo ser designado 
um ornpre!~ado Pl!ra cada Collcetoria, mas para todas ou para 
o maior numero que fôr possível, indicando-se-lhe o itincrario 
que fôr mais economico, al1rn de não avultar a despeza 
com esse serviçiJ. 

Affonso Celso de Assis Fiyueiredo. 

N. 25ii.-JUSTIÇA. -E~l G DE MA !O DE !879. 

Sobre u vislu tlas autoridaUcs brazilciras dos passaportes de passageiru~ 
YÍB(lvs de paizes rstraugci;u::;. 

:J. a Secção .-Ministerio (]OS Negocias da Justiça. -ruo de 
. Janeiro em G de l\laio de 187\l. 

Illm. c Ex111. Sr.- Por A viso de :n do muz passado 
V. Ex. dignou-se ouvir este Ministerio acerca du merito da 
reclamaçiio do Vice-Consul brazileiro em Vigo, relativa ao 
facto de não exigirem f1S nossas autoridades o vistfJ consular 
nos passarortes trazidos pulos passageiros que d'alli se trans
portam ao Imperio. 

Em resposta cumpre-me declarar (rue resoh·em a questão 
os Avisos n. 1 de ~2 de Dezembro de• i8G8 c n. 55 de 9 de 
Fevereiro de 1870, o primeiro dos quaes se acha no addita
mento :ís decisões do Governo de 1869. 

Henovo a V. Ex. os 11rotestos de minhn nlta estirrw e mui 
distincta considera<;ão. 

Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette RodriguesPereim.
A' S. Ex. o Sr. Ministro eSc cretario de Estado dos Negocias 
Estrangeiros. 

N. 256.- GUElWA. -EM 6 DE MAIO DE 187\J. 

Declara como se dev-e proccedr a respeito dos ·Tenentes, que commaudam 
compauhias. 

Ministerio dos Nego1:itJS Lia Guerra. -Hio de Janeiro cu1 G 
de Maio de 18i\l. 

lllm. c Exm. Sr.-Tendo V. Ex., com a informação da 
Hep~rtição a seu cargo n. MiO de 2H de Abril proximo l1ndo, 
submettido á considerariio deste Ministcrio o ollicio (\Ue lhe 
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dirigiu o COJHIIWilllante das Armas tla Província de Pernam
buco em 28 de Fr)V(m·iro ui imo ~1.h n. iH. tr:1t:mdo da cfln
sulta feita pelo T1•nr·ntc; llibiano Jo8é '1\·ixeirn Hua>, se os Te
nentPs que commandam cornpanhi:;s ,•evr·m ent• ar em rsc:da 
p:tra o H'rviço da• f.!·uardas da guarniçiio 011 SI' si:o dellas ex
cluidos p~ra fnr·rem ~ómentc esra o-maior, dPclnroa V. Ex., 
t1ara seu conhecirneJJto n 'm 'oluç:·.o ao ditoollirio, que ares
peito de tal 11ssumpto se deverú proeeder de conforrnidnde 
com o disposto na Urdem do D a do E'>e1 cito 11. l'H de W de 
Mar~,;o de lH:iH. 

Deus Guarde a \". Ex. -ftlllllf!li'Z du 1/e~w/.- Sr. Cmr
sdhr)iro Ajndantr GP1wral do E\en)iltl. 

l)l'ovidencia sulll't' l''astit.:o~- col'por;u~~ l' paganH•nto llc lliarias aos ::;cntcu
ciados em CUIII{trj;ueulo de pena 110 Prc~idiu de Fernando de ~·orm!lw. 

4." Secçiio.-1\linislerio dos :\'egocios rla .Justiça.- Hio de 
Janeiro em 7 de Maio de !87~1 . 

• 
lllm. c Exm. Sr. -Tendo em vista as informações por· 

\'. Ex. transmittid~1s culll o ol!icio de :'!:l do nwz passado, 
reconrmendo: 

l. • Que pro\ irlencie afim do niío se :l)Jpliearelll castigos 
eorporae3 ao~ St'ntenriarlos em eumprimento de pew1 no 
l'resid i o de Fenwnuo de Noronha, por ser i~lo contrario ;\ 
legislaçiio em vigor; 

2 ." Quu descc!lltados o,; generos receiJidfls de Novembro 
a Fevereiro ullimos Jll'ios ~entencia<los milit1Hes constantes 
da inclusa relaç<~o, e outros qun se al'hn1ern em idcnlicas 
condições, SI' llies restitua o que falt:1r para completar a 
diaria de L2ti réis, a que tinlw111 direito: 

3." QuP ,rjn obsenr,da a prescripç~o do art. :m do Decreto 
n. :F10.j de H de Feyneiro dt' J I:HJ;j, que Jll oiJiLc o pagalJJento 
das di<~rias em d11Jheiro. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Lafayettc llod1·igues J>crcim.
A ·J Sr. Presidente llrl, Provineia de Pe1'11:1mbueo. 



N. 2ii8.- FAZENDA .-EM 7 ()f; MAIO Df; 18i\l. 

~ ls ~n.'\rtla~ \las \Alfnndcg[IS ni'to podl':n ser nomr:Hlos par<~ Inga rrs dt~ t.a 
eHiran;i;.-;D;n se mostrarem !lahilitados l'm concnr~o. 

::VIinisterio dos Nc~odos da Fnzrncla.-1\io df' .JanPiro em i 
de Maio de 1R7\l. , 

lllm. c Exm. Sr.- Commnnico a Y. E". I[UC niio póde ser 
deferirloo requ1~rimc to transmiltiuo com o seu ollido n. 12 
de 2:! rle Março proximo pa•sa ID, 0111 que o Gu:m!:J da Alfan
deg-a dt~s,;a provin•·ia, .lll:'IO d1~ Akantarn Braynt)l', (H~lliu ser no
me:tdo para Ulll dos IO;.!"<li'CS Ya!.!'O~ d·~ Ullieinl UI~ o.~scarga dn 
nnsmn Alfnndegn, vi-to n~o ;;e ter moslra·lo habilitado 
em concurso n:ts 1naterias exigidas para os ltJgare,; de L a 

entraneia, e não lhe npt'OVtdtar a ein~umstancia de ter sido 
Conr~~rente de Capatazias ant1~s do Ht)gnlamento do Hl de 
:-letemiJro de 1860, por serum eunsitlt•radJ;; jomalt·ir•h os que 
se em pregam nesse serviço. 

Deus Guarde a V. Ex.-Afionso Ctlso de 1tssis Fir1ur•imfo. 
-A' S. E\. o Sr. l'resirlPnte d:1 ProYincia da l'nrahyha. 

N. 259.- FAZENDA.- E~I 8 DE MAIO llE 1~7\l 

Fi\H a intcllígencia do arL. t,..o do llPere:o n. '~~lg:; !lt' 1· tlc l\Iaio tlD ·1872, 
sobre a disponsa. aos vapores das linhas rt'!!Hiarr~. dl' manifosto "-o~.:. 
volumes rcc~hidos no.::; pt,rt.os de CBcal:t. -- ·, 

.Ministerio rlos Negocios da Fawnrla. -H in 1\•: .Janeiro 
em R de Maio de iRi\l. 

Foi presente a Sua .1\'lagestade o lmpcrallor o reeurso que 
Norton, Megaw & Yonle, na qnalitlade de ag·entes 1\a Com
panhin -Livcq10ol. Br:tzil and l\iver Pia te-. int.tTpuzeram da 
deei~ão do Tr1bunal do Tlwsouro, pPia qual fúra inaeferida 
n recl:,mad\o por elles feita contra a duulrina do Aviso 
deste Mini~tcrio de 2R de .Junho ultimo, que julg-am con
traria á dispo'iiçào elo arL 11." iiD J),)r.rcto n. ll\Jii:i de 4 de 
l\lnio de 187::!, por oiJrigar O-' Cumrnnndante.; dos v:1pores da 
dita comp:mhia e outras a aprus1~ntarem manifestos da carga 
que recebem nos portos intermedios d!' sun derruta. 

E o mesmo Aug·usto Senhor, Conl'ornwndo-se por Im
me11iata Resoluçã,, de 26 de AiJI'il pruximo passado. eom o 
parecer que sobre o assumpto emittiu n Seeçiio de Fnenda 
do Conselho de Estado, Iluuve por JJem Neg.1r provimento 
ao mencionado recurso, visto ter sido o aviso de que sr~ 
trata expedirlo de inteiro ar1·ôrdo r.om a lf'gi;;lnt:ilo I{Ue r<'~n 
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as Alfandegas, e para firmar a intolligcncia, infundadamente 
controvertida, do supracitado decreto ; o qual, dispensando 
os vapores das liuhas reg-ulares de nnvegaçãu transatlantica 
da apresentação do manifestos dos portos intermedios de 
Lisboa, Madeira e outros, não teve evidt•ntomonte por fim 
revog:~r os arts. :!99 o 4,02 do Hegulamento de 19 de 
Setembro de 1H60, mas apenas a concessão de um favor, 
como exceprão á regra geral, r súmente nos casos em que 
o carregamento nos alludidos portos consistisse em nlguns 
Tolumes ou encommendas : devendo ser, portanto, obser
vados nos casos contrarias os referidos arts. :!99, q()2 e as 
mais disposições em vigor sobre a materia. 

O que communico a V. S., para sua intelligencia e de
vidos effeitos. 

Deus Guarde a V. S. -Affonsu Cl?/so d1' .lssis Fi_quriredo. 
-Sr. Inspector dn Alf:wdega do Hio dt! Janeiro. 

N. 260.- GUEHHA.-EM R DE MAIO DF: 187\J. 

Declara que as vagas qne sr verificarom nas l1antlas de musica dos corpos 
do ~~~rei to, só serão preenchidas por aprendizes arlificcs f]Uaudo estr-~ vo
luntariamcute rCIJUCreTI'm a ~!la fransfcrencia. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- IUo de Janeiro em R 
de Ma i o de 187\1. 

Illm. e Exm. Sr .-Estamlo nwogado pelas disposições dos 
arts. 177 e 187 do Hcgul!lmento do Hl dt: Outubro de JRi2 o 
Aviso de 25 de Fe\·creiro de 185\J, que determinava que os 
aprendizes artífices ndi:mtados em musica fo~sem pre1·ncher 
as vagas que se verificassem nas h:md:1s dos corpos do Exer
cito, não póde srr comp!Ptadn com os !Mesmos aprendizes a 
musicado 13. • batalhiio de infantaria, salvo se elles volun
tariamente requererem a sua transferencia: o que declaro a 
V. Ex., para seu conhrcimento e em resposta ao seuoflicio 
n. 105'1, de 2\J de Março proximo passado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Mm·quez do Jlerval.- ~r. Presi
dente da Província do Hio Grande do Sul. 
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N. 261.-FAZENDA. -EM ill DE }!AIO DE 1879. 

flrvoga a Circnlar n. :J7 do 1.3 do Frvereiro !lr :lS62 na p:utc rolatira 
aos emprega1loo; <lo Juizo 1los Feitos da Fazenda. 

Ministerio dos Negocias tla Fazenda. - Rio de Janeiro 
em JO de Maio de iRi!l. 

Affonso Celso de Assis Figneirerlo, Pre~idcnte do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em deferimento ús petições do Pro
curador dos Feitos da Fazenda e seu ex-Ajudante, declara 
aos Srs. Inspectores das Thcsourarias de Fazenda, para a 
devi1la execuç~o, que fica revogada a Circular n. m, de 
1:1 de Fevereiro de 1H62, na parte relativa aos empregados 
tlo referido Juizo, visto estar em opposição ao espírito c ú 
lr,tra do art. R." da Lei 11. 2'12 de 29 de Novembro de 18H . 

. lfiimso t:elsn fi,, .1ssis fêi.r;~trirrdo. 

N. 262.- FAZENDA.- EM iO DE MAIO DE 1.879. 

Devolvo, para os fins convenientes, o requerimento Je alguns possuidores 
dl' apoliccs provinciacs da Parahyha, pedindo pagamento de seus eapitaes 

c juros alrazaJos. 

Ministerio dos Negocias da Fazetula .- Hio de Janeiro em 
10 •le l\laio de 187\1. 

Tllm. e Exm. Sr.-De\·olvl~ inelnsa a\'. Ex. n represen
tnç~o que veiu nnnexa ao ';eu ollicio 11. Hi UI) 7 de Abril 
proximo findo, dirigida no Governo Imperial pelo Visconde 
do Livralllento c outro~ po:.;suidores de ap11lices <Ü• divida 
dessa provinda, e na qual· solicit:11n providencins no snntido 
de sermn pagos da q1t:mli'l 1le l8fj:Kii0 1~000, provr.nirnte do 
capitaltlas mesmas apolices, e de Ki:G::l:i.5l:l;j dos jmos yen
cidos :1té :li de Dezembro dP 1878 ; visto que, não tendo sido 
:1 diYida contrahida pelo Estado, nem sendo possível ao The· 
souro nas actuaes circnmstanc:ias prrstar a nxilio ás proviu· 
cins para ;;atisfazerem .os seus compromissos, deve a dita 
representação ser dirigida :i As3eru!Jir'·a Lef(islntiva Provin
cial, ú qual compete deliberar sobre o ubjecto de que ella 
trata. 

Deus Guarde a V. Ex. -Aflonso Celso de Assis Fig11eiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Parallyba. 
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N. 263.-AGHH-:ULTf'Rt\., COMMERCIO E OBHAS PUALlCAS. 
- EM 10 OE MAIO DE 1879. 

Ao Diroctor tios Telegrapho~.- Appr,Jva o acc1jrtlo colchr:tdll com o Super· 
intendente do caho transaUantico e emprezari o das linhas telcgra• 
phiCas, ··nxantlo o Crlmhio tlc 2" ti. para a~lltú·ifas do" tele;!ra.mma'-'·expc .. 
di1l0.~. 

N. H.- 3." Secciío.- Directoria das Obras Publicas.
Ministerio dos Ncgocios ria Agl'irnltura, Commercio c Obra:-: 
l'nhlicas.- 1\io dn .Taueiro em 10 de l\laio de 18i\l. 

Tomando em con,ideraç~o o que propoz V. S. (jffi otlicio 
ue 26 de Fevereim ultimo, declaro-lhe que approvo o accurdo 
c'llebrmlo por essa Directuria com o Superintendente do cabo 
transatlantico e empn•zario das linh"s telegraphicas, lixando 
o cambio de ::li d. •·orno taxa it variavel para as tarifas dos 
trleg-rammas expedidos de IJIWiquer ponto do Imperio com 
destino aos paiz •s da l~nrupn, b~m como aos Estados· Unidos 
n Indias Occidentaes. 

As,.:im, lica V. S. :mtorizado a pnhlicar as tabcllas que 
foram organizadas soh aquelln base, sendo-lhe tambt~m pcr
mittido annuir ú propo>ta do Superintendente do cabo trans
ntlantico pnra que sr. far:.a pur trimestres o ajuste das res
pectivas contas. 

Deus Guarde a V. S.- Joiio Lins Vieira Cansansrio de Si. 
11irnbtí .- Sr. Dirertor t:eral dos TA!egraphos. 

N. 264.- At;RICULTIJ HA, COMMEHCIO E OBRAS PUBLICAS. 
-EM iO DE MAIO DE 1R7!l. 

Resolve sobre os'direitos drvidos pelas tran~fcrencias IIP f'oncr-!'slir.s de) 
pcnuas d'a,c-ua. 

N. ô8.- 2.' Secção.- Directoria das Obras Publicas.
Ministerio dos Negocies dn Agricnllura Commcrcio r Obrm; 
Pullliens.- Hio 1l1· J1meiro em W de Maio de lHí\1. 

Illm. e Exm. St·.- Niio tendo os HPgulamentos de 2'~ de 
Abril de 1H69 e 9 de Abril dn 1870 revogado o di~po,lo na 
2." vnrtA do art. 7." do que haixou com o Decreto n. 36Mi 
de 4 de Maio de 1866, relativamente aos direitos devidos 
pelas transferencias de concessões de pennas d'agua, n~o 
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tem sido regular a dispensa de~ses direilos em taes casos-; 
o que tenho a hrmra 1!JJ commnnicar· a V. Ex:., afim de que 
se digne orden:rr que pela Estn~~ío competente st·jarn elles 
cobrados na razão de 10/!000 por eoncessúo nov~ e de il/)000 
por transferencia de concessão, nlém do g, !lo devido. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jollo Lins Vieira CansansrTo de Si
nimhtí.-A' S. Ex. o Sr. Alfonso Celso de Assis Figueiredo. 

~. 21lii. -GUERRA.- EM 12 OE }f;\\1) IJE 1879. 

Declara que as lieenç;ls concedida~ aos Officiaes do Rx:crcito p:1.r~ tratamento 
dr sau1IC devem ser precedidas d~ inspecção, n,, fúrma llO § t.n do art. 

l,n do Decreto n. 3;;;9, de 3 de Janeiro de 1R61L 

1\Iinisterio dos Negocios da Guerra. - Rio de J:meiro em 
12 de Maio de 187\l. 

Illm. c Exm. Sr. -E' approvadaa lierné,a úc tres IMZCS 
que V. Ex:., segundo consta do seu ollicio n. i.i de 7 de Abril 
ultimo, cone• deu no Alferes da comp:mhia de infnntaria ahi 
existente Francisco de P:•ula Moreira. pnrn sen tratamento, 
á vista dos attestndos medicos que acomp:mharam o di1o of
Jicio : o que declaro a V. Ex., va.rn seu conhecimento c go
verno, ficnndo V. Ex. prevenido d•' que a~ licenças conce
didas p~ra ~quellc lirn c de que trata o§ 2.• do art. lt." do De· 
ereto n. 3579 de 3 de Janeiro de Hlti15, devem ser precedidas 
ue impecr,ão de saude, de conformidade eom o § 1." do art. 
1. 0 do dito decreto, sendo de tres mcdicos as .Juntas que ef
fectnarem taes in~pecções, de aceôrdo com o disposto no art. 
tO do DecretJ n. 27 H.i de 26 de Dezembro dt~ Ul60. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marquez d'J Hervrtl.- Sr. Presi
den Le da l'rovincin do Rio Grande do Norte. 

~. 26ti.- MARINHA.- AVISO DE 12 nE MAIO rm 187!!. 

Jlctrnnina qnr. nos Arsenaes onde o,; Almoxarift~S nccmnulam _as f1Íne~õr!:> 
tlc Pagador sejam ellcs ohrígatlos a fll't'slar Hanr.a. 

N. 970.-4,." Secção.- Ministerio dos Ncgorios da Mari
nha.- lUo de .Jalll·iro em 12 de Maio rle 187!1. 

Conformando-me com o parecei' do Conselho Naval, emittido 
em Consulta n. 38~:1 de 6 do eorrentc. resolvi que nos Arse-

nr'-'isõrs (lr tRj9, '22 
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naes em que os Almoxnrifcs exerçam cumulativamente as 
funcçõr~s de l'agarlur, prestem nesta qualidade a necc5saria 
fiança, calculada dr] accôrrJo com a responsabilidade prove· 
nientr, das imporlancias que estiverom ~~ sou r~argo. 

O que a V. S. cornmunico para os devidos PIJ'eilos e em re · 
ferenciaao seu officio n. ~~ r.k H de Fevereiro ultimo. 

Deus Gu!Irdea V. S.- João Ferreira de Moum.-Sr. In· 
SJJector do Arsenal rlr~ l\larinha da Provincia de Mato Grosso. 

N. 267.-MARINIJA.-Anso nE 12 DE MAIO DE 1879. 

JJetermina qur a direcção tla officina de apparelho e velas Uo Arsenal do 
Marinha da Provincia da llahia seja. ronfiada ao AjndaniP da Iusp-ectoria do 
mesmo Arsenal. 

N. 882.- :L• Secção.- Minist8rio dos Negocias da Ma· 
rinha.- Hio de .Janeiro em J.2 de Maio de J.879. 

Tendo em consideração quanto Y. S. cxpoz em oficio n. 2 
de 25 de Marr;o ultimo, sobrr\ os inconveaientn' que resul
tavam de licar a ollicin;~ de apparclhos e Vt\las desse Arsenal 
sob a inspec~·ão da Directuria de construrçõr•s na1·aes, como 
fura determinado por Al'i<o rle ~~de l\Jaio do ;rnno findo; de 
accôrdo com o p:1recer elo Conselho Naval exarado em Con
sulta n. 3838 rle ~do corrr~ntc, declaro a V. S. que ao Aju
dante dessa Inspecloria deve ser commeLLida a obrigarão que, 
por força do mencionado Aviso de 9 de Maio de 1878, fôra 
darla á llirectoria rle con,;trur•cões nayaes com referrmcia aos 
trabalhos da suprarli!a oflicim~. 

Deus Guarde a V. S.-.Toão Ferreim de Moum.-Sr. In· 
spector do Arsenal de Marinha r.ln Provincia da Bahia. 

N. 268.-FAZENDA.-EM t2 DE MAIO DE 1879. 

Exige informações sobre o pc;;soal 1las Collrctorias e l\fosas de Rendas . 

. )finisterJo dos Negocias da Fazenda.-Rio de .Janeiro em 
i2 de Maio dr 187(1. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda que informem se todas as Collectorias 
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e J\lt~ga~ rlc Rcmh; Gentes das respr!ctivas p_rovineias se acham 
providas, se os respectivos serventuJrios tlim liança ft•gular 
e estão em dia ~om tiS entradas do dinheiros, adopt:mdo desde 
logo as providencins que lhes parecerem convcnicntrs :i boa 
marcha c regularidade drste ramo de serviço. O qne lhes 
tem por muito rceomnwndado. 

Anonso Celso d,, 1tssis Fi,quein:do. 

N. 2li9.-FAZENOA.-EM 13 DE MAIO flF. 1879. 

Indefere o pedido de W. R. Casseis & Comp. para ser aceito um certificado 
tle descarga uc volumes que reexportaram para Xcw-York. 

- I ' 

Ministr,rio dos Nngoeios da Fazenda .-Rio de .T~neiro Pm 
13 de Maio de 1879 . . 

Tendo sirlo prnsrnte no Tribunal 1lo Thesonro Nacional o 
requerimento d1: \V. H. Cas;;l'ls & Comp. pt•dindo para ser, 
aceito o certil1cndo, qut: apresentaram, da tle:;carga no porto 
de New- York dt• tluas caixas com f•:rrarnenlns, quo JWr:J alli 
reexportaram em 2ft, de J\larro de l8i7, no vapor inglez 
Olbers, o mesmo Tribunal: 

Comiderando que os pnticionarios não solicitaram proro
g-nção do prazo nwrcarlo por essa lnspecloria para a apresen
taçilo do dito documento; 

Considerando qun o ccrtil1cado, al1~m de não ter sitln ex!Ji
bido em tempo, dá como de;;enrrr~gatlns nnqur.lle porto duas 
caixas, quando foram recxpqrtatlos dons volumes eont quatro 
caixas, o que tira toda fé a t'sse doenutenlu : 

Hr•solveu indeferir o dito requerimento, á vista do rlisposto 
no nrt. 617 do Hegulmnenlo de 19 de Set('IlliJro de 18!10. c pa
rag-rapho unico rlo art. 2." das Instrucr:ões de 2'1 de 1\laio do 
1870. 

O que communico a V. S. para sua intelligcncia o .... 
devido~ cffeitos. 

Deus Guarde a V. S.-Afl'onso Cdso d1• Jssis Fi.'fueiredo. 
-Sr. Inspector da Alfandega do Hio de Janeiro. 

~THECA- ~-
~ DA c_ · 

... '-/~ ' 

* ~ ._,. 
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N. 270.- FAZENDA.- EM f3 DE MAIO DE 187\l. 

E~ige informa~íies sohrc os proprio.; nariomtes qnc rsGo nn ca~o do srr· 
· :dicuaLlof' . 

.Ministerio dos Negocio~ da F~zenda .- Hio de .Janeiro em t:l 
de .Maio de !87\l. 

Affonso Celso de Assis Fig·ndrcdo, Presidente do Tribunal 
uo Thesouro Nacional, tendo em vi<ta a convenir~ncia de 
alienar o' proprios nacionaes qne não forem nreessarios ao 
servi\'O publico, orrlena aos Srs. [nspectrll'f'S ria..; Tlwsourarias 
de Fazenda que informem sollrn a possibilidade da venda rlos 
que cxistnm ue,sn caso nas respediv.•s províncias, sua avalia
r;::io e o 111ais que lhes occorrer sobre m•te objerto, de modo a 
poder resolver-se :r tal respeito com pleno conhecimento de 
eaus:1. 

Anfmso Celso de Assis Fiqueiredo. 

N. 27 J.- FAZENDA.- E~! t:l DE MAIO DE 1 R7\l. 

Neg-a aJ rro;;;titni~ão flt;, rtircito~ prtgos por dn:ls r.aha' corn paprl ri1' forrn, 
tlP:-;lin:lrlo ao thr.aLI'O r1a Bahi:t. 

1\linisterio d<Js ~rgorios da Fazenda.- Hio rle .Janeiro em t:l 
de Maio de 1R7\l. 

lllm. e Exrn. i;r.-Cornmunico a V. Ex., em resposta ao seu 
officio n. ~H de 2\J de Março proxirno pass~do, que n:'to pó de 
ser concedida :1 restituir;:!o da qu~ntin de 32i~ti7~, prove
niente llus direitos pag-us por duas cai"as, vinda~ dn Europa 
no vapor iug-lez Elh~, eontendo papel pnr~ forrar:iio do~ 
camarotes e salões do IlleatrG publico dessa provinr.ia; visto 
est'lr o mes111o papel cornprchr~ndido no Aviso de 2:1 de 
Abrii proximo lindo, quo nego1t j,;,~n(;iiO d•: dirl'itus para a rlc
coraçiio do dito tlieatro. 

D. us Gnarde a V. Ex.- Af(onso Celso de Assis Figueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Provmcia da Bahia.· 
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N. 2í2.- GUERHA. -EM 13m~ MAIO DE 187(). 

Deolara que o Decreto n. 6910 tlc i5 tlc Junho de {878 cstallelccc de modo 
gt·npnco a. ~u pl'essão das pastas, c é l'or isso esta mcditb. extensha aos 
Commantlantcs, ,\lajores c Ajudantes dos corpos do Exercito. 

Ministerio uos Negocias tla Guerra. - Hio ue .laueiro em 1.:1 
de Maio de 18í9. 

llllll. e E:\111 Sr.- Com o seu oflicio 11. 2ti:3U ue 2:1 tle 
A!Jril proximo lindo, submetteu V. Ex. :"t eousitleraç~o deste 
:\linisterio a consulta que lhe fez o Conunand:mte tias A•mas 
tia Província do Par~, se em vista do que dispõe o Decreto 11. 

(i93\l de llJ de .llmho do anno passndo, os Com mandantes, Ma· 
jof'cs e A.intlantes dos corpos tio E\crcito tlnHlll 1~ontinuar :1 

usar pasta nos talins. 
Em respo~tn, declaro a V. E\. que o referido decreto esla· 

lJelece de modo generico a snppressiio das pastas, c é por isso 
c~ta medida extensiva aos mencionados Olliciaes. 

Deus Guarde a V. Ex. - JllaJ"quez do llcrval. -Sr. Con· 
selheiro Ajudante General do Exercito. 

~. 2í3. - (;UEHHA.- EM 13 llE MAIO .llE l879. 

l>cclara 11uc os til h os úos ~achareis fol'llw.dos em scicncias jurídicas tl l:lociacs 
ou physicns, 11aturacs c malhcw~~u,:~s, po•lom ~cr rcconhccid.nl' soldados 

!'articulares. 

Ministerio dos Negocias da (;uerra. - lUo Lle Janeiro em 
i3 de Maio de !879. 

lllm e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para f: eu conhecimento 
e Hns conveniente~, que fica extensiva aos Hlhos dos Barba
reis formados 'm sdenci:1s j uridk~1s e st~ciaes, ou l'hysicas, 
nntm aes e mathematicas. a dispo~içr1o do Aviso de 5 de Março 
de i8ü6, que Jnamla consiJl·rar habilitados p:-ra serem rero· 
nhecidos soldados pnrticulares os Hlhos dos doutores. · 

Deus Guarde a Y. Ex. -lllarquez do Ha~al.- Sr. Con
,:elheiro Ajudante Gener:d do Exercito. 
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N. 271.- GUERI\A. -EM 13 DE ~L\10 DE !8i!l. 

D:i solução a uma consulta fcit« pelo Commandante das Armas da Pro
vinda do Amazonas a respeito do comrnando de baterias do 3. 0 batalhão 
de artilharia a pé. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.-Hio de Janeiro em 
i:J ue Maio de i8i\l. 

Illm. e Exm. Sr. - Com a informaçilo ua Repartição 
a seu cargo n. Mi:2 ue 2\l de Abril proximo finuu sub
rnettr~u V. Ex. á considernci\0 deste Mini:;tnrio o otncio 
n. 20 ue 17 de Fevereiro nltllito, eiu que o Commanuante uas 
Armas da Provinda uo Arnazunas. resolvendo uma consulla 
do Comm:mtlnnte do::." liat:dli:IP tlt~ artilharia, dt•citliu: 1. 0 

I[Un V<Ig-<milo o t•omm:~ndo dP uma lwteria e havenuo dons 
OJliciaes em disponiiJilitladt·, sml!!o o mais antig·o Director da 
escola n•gimental, deve o IJIH~ n:lo tiver exercido assumir o 
dito commamlo, embora m:~is moderno do CJlle o Director da 
escola; 2° IJUC, quanclo só houver em disponibilidade o Di
rector da referida escola, rumpm que este assuma o mesmo 
connnando, ainda cprc spja tamlJcm mais moderno do que 
outro que j:í f'omrnande bater i a. 

Em soluc.~ilo ao mt·ncionado ollleío tleclnro a V. Ex. que 
é approvada a decisão do rPfc~ridu Commandante elas Armas 
cJUanto ao primeiro ponto, :;cnclu CJtW a re:.;pcito do segundo, 
deve o commatlllo de filie se• lraU1, c·onromw V. Ex. opina, 
recahir no Otlicial mais mitigo dos que já romtnand1~cn bate
ria, de accürdo com a doutrina do Aviso de 12 ele Março ele 
187'1, que firmou n incornpati!Jilidade do exercício de Agente 
de batalhão co1u o de Direetor da escola regimental. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jfarqttez do Jlerval.-Sr. Conse· 
lheiro Ajudante General do Exercito. · 

N. 27o.-FAZE~DA.-Elr 11 DE MAIO nE f8in. 

Approva a providencia tomada pela Thesouraria de S. Pedro sobre juros de 
dinheiros de orphãos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro en1 I!Je 
de !\I aio de 1B7!J. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nncional, declara ao Sr. lnsp~>etor da Thcsouraria 
de Fazenda da Província de S. !'edro do Hio (irande do Sul, 
em resposta ao seu ollleio n. ti:l ue i 7 ele Abril proximo 
findo, que regularmente procedeu lllandando que dos di-
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nhciros de orph~os recolhido~ até 21 de Novcmhro de 1878, 
se contasse o juro na razf1o de 5 "/o, e só111ento na de {f •/o 
dos que tivessem entrado de :22 desse mez em diante, na 
fórma da Circular n. 5 de ~ de :Março proximo passado. 

Afl'onso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 27G.- FAZENDA.- EM H DE MAIO DE lHI\l. 

Nega provimento a um recurso sol.Jre multas impostas aos Capitães !I C dirersos 
vapore~ pela falta de lcgalisa~·ão consular nos manifestos rptc apresentaram 

dos portos intt'flllcdiarios. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em H 
de :Maio de 187\J. 

Communico a V. S. p:~rn os devidos e!feitos, quo foi inde
ferido pelo Tribunal do Thesourn Naeional o recurso (/UC 
Norton l\Iegaw & C.", Agentes da Companhia LiH'I'[IOnl, Bra · 
zilian and Hiver l'latP, interpuzeram da d('eisão dessa ln
spectoria de 2 de Abril ultimo, impondo a multa de 500 réis 
por tonelada de arq11eaçiio ao:< Capitã1•s dos vapores llum
boldt, llosse, Delarnbt·c, Tt!cllo Bmlw c .lffnwotl pela falta de 
legalisarão eons ular nos manifestos, qne a presnn taram, 
dos portos intermediarias ; visto estar essa decisão de con
formidade com os arts. ~\l\J, !100 c !J,l(j do Regulamento de 19 
de Setembro de 181i0, art. lj,_o do Decreto n. !19:15 de {f de 
Maio de 1872 e Aviso de 28 de Junho do anno pnssado. 

Ueus Guarde a V. S.- "1fl'onso Celso de Assis Pi!JUeil·edo.
Sr. Inspector da Alfandt•ga do Rio tlc Janeiro. 

N. 277.-FAZENDA.-EM :l{f DE MAIO DE 187\1. 

Indefere o requerimento de um'Fiel tle Armazem da Alfandcga tla Bahia, pe
•Hndo ser nomcatlo 3.o Escripturàrio. ~ 

· Ministrrio dos Negocios da Fazenda .-Hio de Janeiro em 
1ft. de Maio de 18iU. 
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pedira SCI' nonwatlo para uma tia-; vag-as de :l." Es1~rivturariu 
da mt·sma Hevartir,~;,o; vis! o que a disposição 110 art. :i:.i do 
Hegul:un ~nto auuexo w' Uec,eto n. ti::l7::l de 2 de Agosto de 
187ti, I'Ill que SP fulll.l:ll alll a prPtCIH"<io do 'upplil-antc c as 
iul'orm<tÇÕt~s da dita AlfaudPga e da Thesouraria do F<.~zenda, 
só se ref,rc aos mnprcgados de que trata o art. :i't, rntrc 
os quaes não se acham comprehondidos os datJUclla classe. 

Ueus Guarde a V. Ex.-Jif(onso Celso de Assis Figueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Presidente tia Província da Baltia. 

~. 278.-FAZENUA.-E~! 1;) DE l!AIO DE ltli\1. 

Ministerio tios Negocias da Fazettda. -Hio do .!anciro em 
W de 1\laio tle 18i9. 

Aft"onso Celso tle Assis Figueiredo, Presidente do Tri!Juual 
do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectores d~s The
sourarias de Fazenda que inlormcrn qual a quantidade de 
meio circulante que existt~ nas respectivas províncias, dando o 
seu parecer sui.Jrc a sufli('.iencin ou insulficiencia delle para 
as tran~arçõcs e necessidades do commerLio, c o mais que lhe 
occorrcr :,oi.Jrc este assumpto. 

J {(unso Celso de A sois Fi(fueireÚ•J. 

N. 27!J .-FAZE~D.\.-EM li DE MAIII llE 1879. 

Indefere o requerimento da Companhia tia estrada de ferro do Recife ao 
Limoeiro pedindo a (restituição de direitos de importação. 

Ministerio dos Negocias tla Fazenda.-Hio de Janeiro em 
17 de Maio de !879. 

Illm. c Exm. Sr.-Communico a V. Ex. que foi indeferido 
o requerimento, transmittido com o senofficio n. 29 de h de 
Abril proximo findo, em que a Companhia da estrnda de feno 
do Hecife ao Limoeiro IJedira não só que lhe fosse restituída 
a importancia dos direitos quo pagou por diversos objcctoH 
importados par:~ n eonstrucr:fío dn mesnw estrada. com0 
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lambem que fosse despachado livre de direitos todo material 
necessario para esse lim; quanto :í L" parte, porque, na 
fôrma dos regulamentos em vigor e de diversas ordens do 
Thesouro sobre casos identicos, compete a restituição de di
reitos á Alfandega em que foram pagos, com recurso para a 
Thesouraria de Fazenda e desta para o Thesouro; c quanto á 
2." parte, porque se oppõe a ella a Hesolução Legislativa 
n. 2237 de 3 de Maio de 1873, a 2." parte do ~ 5. o ria clausula 
Tt,,• dG Decreto n. 6716 de 17 de Novembro de 1877 e ordens 
do Thesouro. 

Deus Guarde a V. Ex.-Af{onso Celso de Assis Figueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco. 

N. 280.- FAZENDA.-E~! 17 DE MAIO DE 187\l. 

1\c;;ularisa a cscripturação dos· sa<JUes provenientes de quantias suppridas 
Oll rocehidas da Caixa especial do Monte Pio dos ficrvidon·s do Estado 
existentes nas Thcsourarius de Fazenda. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 17 
de Maio de 1879. 

All'onso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, attendendo a que não tem sido uni
forme em todas as Tllesourarias de Fazenda a observancia do 
~ 2. o das Instrue<:ões de i 7 de Setembro de 1872, a respeito 
da maneira por que devem ser contempladas nos balanços 
mensaes ou definitivos as importancias dos saques feitos 
tontra ou a f:wor do Thesouro, para indernnização d:1s quantias 
supptidas ou recebidns da Caixa especial do Monte Pio dos 
Servidores do Estndo existentes nas mesmas Thesourarias, 
ordena nos re~pectivos Srs. lnspectores que façam incluir 
na receita dos ditos b~lanços o valor integral dos saques que 
realizarem contra o Thesouru a favor do Monte Pio e na des
peza a importancia tambem integral das letras que remetterem 
contra este, alim de que súmente no Thesouro se liquide o jogo 
de movimento de fundos, como convem á regularidade deste 
serviço. 

ilfl'onso Celso de Assis Figueiredo. 

llecisões de l.8ig, 23 
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". 28i .- t;UEIII\A.-E~l li llE }1:\lli DE 18i!). 

Leclara que as pharm~cias militares 11âo r1orcm fornecer ~euãu os mctlica
nluntos indieatJos no fnrmnlario militar. 

Ministerio dos Nego!' i os da t ;urna.- li i o de Janeiro em li 
de Maio de LHi!l. 

111m. o K:un. Sr.- t:otll ollicio n. !lU 1 Jc 22 do 1\Ian;u 
ultimo submettcu V. I~\. :'1 consirlcrariío deste .Minis te rio a 
reclamac;âo feita Jlf'lo r·ncarTL'g:1do tia "enfermaria militar da 
t·apital dessa prrwinr·ia, para tfllt' quanto antes se contrate, 
JÜIO st'l u snpprimcnto tias rlrogas rpw se forem ali i consumin
do rom o reccitnario tliarin, mas ainda daqnellas rtuc não 
constando do f'ormulario militar fomrn entret~mto nt;Cf~s
~arins. 

Em resposln dcelaro a V. Ex., parn :<cu ronhecimento c 
Iins ~;om·t•ui.;ntcs: 1." rtue ns phnmwcias militares não de
vem fometcr scniio os mr•dieomnntos indieados no meneio
nado fol'lnularin, os quar:s são suflir:icntes para o tratamento 
ti e tuJlas as enfermid~1tlcs, !:'l~gnndn i 11 forma o Conscl heiro 
Chefe do Corpo de Saude tlu Excreilu em oflitiu n. ::211 de:; 
do corren!t:, dirigido ~o Ctmsellwiro Quartel- Ml'stre Gene
ral; 2. '' que o delegatlo do referido Chefe J!Pvc rolnt:ltct· a esta 
Secretaria tlc E,;tado o pedido .dos lllt~tlicamcntos e drogas 
precisos, alim tio sorCIII fol'llt'Cilios pe'u LaiJoratorio Chimi,:o 
l'harmacculico anncxo ao Hospital Militar da Cúrte. 

Deus Gtwrdc a V. Ex. -Jlarrrw'Z do /Ien:al.- Sr. l'rosi
denlt: da l'rovinrin tln Hio t:ranrlr do :;ui. 

S. 2H2.- FAZE-'W,\. -EM lU lllê MAIO DE IHÍ\J, 

ConJu dcYcm pnwcdc1' o:-; e111prc~ado...; tle~i~nados para inspt~n:ionar a~ 

t:nlledorias c :\lcs;l:' dt• Hcnda-.: Ua ProYiucia de S. I>ctlru. 

Milli;;lcrio dos Neg-r)('ios da Fat.rlltla.-1\io de Janeiro em 
1\l dt: l\I:lio de !RiU. 

All'onso Celso de Assis Figtu~ircdo, l'residentc rlo TriLunal 
tio Tlies0nro Nacional, declara ao Sr. lnspeetor da Thesou • 
rnria de Fazrmtla rb Provincia de S. l't1dro do llio t;randt' 
!lo Sul, em resJltló'la no seu otlicio n. :;11 de 21 de Abril pro
ximo lindo, que os dons empregados que forem desio·narlns 
pnra impeccionar as :\!e~as de Il.emlas e CollectoJi'as da 
111esma provincia rlcHrão eaminlwr em dire!'ções uppostas, 
marcando-se a r~ada lllll ddles o iliuerario rJuc terá de 
pert'OI'l'Cr, prineipiantlo pr•l;1' estações mois proximas, ~C' 
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guindo-se as wais distantes, até fechar o circulo I)UC lhe 
for trnç:1do, e recolher· se ;·1 Thcsouraria. 

Os ditos empregados não deverão demorar-se mais de tres 
dins em cada estação, havendo algumas para t]UC um uia 1! 
tempo suflicicnte; srmlo o exnrne feito pelo mouo por que !01 
executado pelo empregado do 'l'hesouro que inspeccionou uHi
mamenle as :Mesas de Rendns e Collectorias da Província do 
Uio de, Janeiro, c cujo resultado acha-se entre os annexos do 
Helatorio uo Ministerio da Fazenda apresentado na primeira 
sessão da actual ledslatnra. 

Procedendo-se por este modo, a despeza não excederá no 
lodo de :l:OOO~GOO, em Jogar de 7:7231~000 em que foi orçada 
pela Thesouraria, tanto nwis quanto a gratificação que com
pete a cada um dos referidos empregados deve ser paga na 
razão da r1. • parte dos s1ms venci meu tos c não da metade-

.tflouso Cdso de Assis Fi!fuciredo. 

X. 283.-FAZE~UA.-EM L!J IJE MAIO DE 18i\J . 

.\lautla mat·car um prazo par<l. os conces..,ionario:; tle privilegies imlnstriaes 
solicitarem na Reccbcr{oria tio Rio tle Janeiro as rcspcdiras l'artas• 

patentes. 

Ministerlo dos Nflgoeio~ da Fnzenda.-llio de .Janeiro em 
l \J dt: Maio de I R7\l. 

A hem da regularidade do serviço publico, mande V: S. 
lodos os mezes convidar, por mmnncios, aos concessionarios 
de privileg-ios indnstriaes Jmra qne solicitem as respectivas 
rartas-plltentes, que hou1·erem sido enviadas para esse tlm ú 
ltecebeduria a seu f'argo pelo Ministerio da Agricultura, 
Commercio c Obras i)ublica:-, nlarcando-llws um prazo ra
zoavcl, lindo o qual li('arão caducas as roncessõe~, e sendo 
aô cartas-patentes devolvidas 110 referido Minislerio. 

Deus Guarde a V. S.- A ff'onsu (.'elso de Assis FiiJueiretlo.~ 
Sr. Arlministtarlor dn Herebrdoria elo Hio •li' .T:IIlt'irn. 
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N. 281,.-JUSTIÇA.-EM 19 DE MAIO DE 187\J. 

Quando com assento nas Relacões prevalece para os Juizes de Direito 
sómento o principio da antiguidade, não obstante a Cátogoria das co· 
marcas. 

2.a Secção.-Ministcrio dos Negocios da Justiça.- Hio de 
Janeiro em 19 de Maio de 1879. 

Illm. c Exm. Sr.-Suscitamlo-se duvida entre os Juizes 
de Direito das comarcas da capital e l\lamangnape sobre 
preced~ncia entre ellcs no Tribmwl da Relação, onde se acham 
com assento, transmittiu V. Ex., com o seu ollicio n. 524, 
de 3 do corrente, cópia das informações prestadas por lHJuelles 
magistrados e pelo Presidente do mesmo Tribunal. 

Em resposta declaro : 
Que, segundo as regras cstabclocid[IS nos Alvarús de i6 do 

Junho e 20 de Novembro de ii86 e Decreto de 25 de 1\lan;o 
de !802, além de outras disposições, prevalece ll llntiguidade 
como principio regulador da precedcncia entre rnag:istra1los 
tle igual Clltegoria, com as cxeepções express~1s ua lei em 
razão do cargo ou tlc algum titulo honorifico ; 

Que esse principio, applic[lvel aos membros efl'ectivos dos 
Tribunaes superiores, ta miJem o ~~.por identidade de motivos, 
aos Juizes tlc Direito que nelles funccionam, na confor
midade do art. 7. • do Deercto n. i}618 de 2 de l\larço do i871,; 

Que, finalmente, nem a prioridade da convocação de que 
trata esse artigo, nem a superioridade de entr:wci<1, que não 
importa desigualdade de categoria c funcções, podem excluir 
a razão em que se funda o verdadeiro principio. 

Deus Guartle a V. Ex.- La{ayette llvdriyHes l'creira.- Ao 
Sr. Presidente da Província uo Cearú. 

N. 28ti.-JUSTit,:A.-EM20 DUIAIO DE lSi!J. 

Em Lusos urgente:-1 p1íU.e um Juiz supplcnte nomear uu destituir o :wtt 

E~crifãO. 

2." 8Pcção.-l\1inistrrio uns Negocios tia .Justira.- 1\io de 
Janeiro em 20 de l\laio de 18í!J. 

Ilhtl. e E:xm. Sr -Com o ollicio n. ílti de 26 do IIICZ pro\ i
mo findo, tr:lllsmittiu essa Presidcncia cópia da solução llLIP 
deu á co11sultn do .Juiz Municipal supplente do termo de 
Souzel, :111nexo ao do Porto de Moz, sobre a incompetencia 
do Juiz Municipal efl'ectivo deste termo para demittir o Es• 
crivão de orphãos interino do de Souzel. 
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Em resposta declaro que, para a nomeação e demissão de 
serventuarios interinos de termos reunidos é competente o 
.Tuiz Municipal lettrado que exerce jurisdicção plena; mas 
não se achando elle no termo, póde o supplente fazer a no
meação interina, e mesmo resolver a demissão nos casos ur
gentes; o que não impede o Juiz leltra!lo de proceder ulte
riormente a este respeito como for mais conveniente ao ser
viço, por i~so que tacs servPntuarios tamucm servem perante 
ellc, segundo a !lisposiç:io do art. 10 § 1. n do Decreto 
n. 817 de :w de Agosto de 18rit. 

Deus Guarde a V. Ex.- La(ayette Rndri_q!les Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da Província do l'nní. 

N. 2811.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS J•UBLJC~S.
EM 20 DE MAIO DE 187\l. 

Solicita providencias para <{li C continuem as despezas com a i fi<calisação 
das) estradas <le ferro garantidas ou afiança<las pelo credito especial da L~i 
n. 2~50 de 2'• de Setembro de f8i3. 

N. 77. - 1. • Secção. - Directoria dns Obras Publicas. 
-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commereio e Obras 
Puhlicas.-Rio de .Janeiro em 20 de Maio de 187\l. 

111m. e Exm. Sr.-Pela clausula li? das annexas ao 
Decreto n. 5822, de t 2 de Dezembro de 187!1, o exame e 
ajuste de contas de receita c despeza para o pngnmento do 
juro garantido são incumbidos a uma commissão e as des
pezas que esse serviço e a da fiscalisação occasionam, correm 
por conta do Estado, durante o prazo da fianra ou da garantia 
de juros. • 

Até o fim do exercício de 1876 a 1877, as despezas com 
este serviço corrPram pela verba-Obras Pnblicas,-com a 
qual aliás, nenhuma relnção immediata tinham; nos exer
cicios subsequentes, porém, passaram ellas a ser feitas pelo 
credito especial da Lei n. 2~50, de 2~ de Setembro de 1873, 
visto que a fiscalisação das obras, e o exame e ajuste de 
contas para o pagamento de juros, eram serviços que dire
ctamente interessavam a garantia ou liança do Estado auto
rizada pela mencionada lei ; despezas que não deviam pesar 
sobre verbas, destinadas a outras applicações c sem a menor 
relacão com estas. 

E;- por isso que todas as despezas de~ J~~~~~Ú 
de contas das estradas garantidas ou çadâ~ PfitQ,,l/~1t!Rl!!:!-... 
correm pelo credito especial da Lei ~\..\V 
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Hogo, pms, a V. Ex., q un sr. tl ignr. de expedir as con venien
tes ordens para que :1~sim Sfl r.ontillllfl :1 prnticar 110 

Thesouro Nacional, att'· rpw ontrn r.ousa seja resolvida pr.lo 
Poder Legislativo. 

Deus Guarde n V. Ex .-./01io Uns ViPÍI'fJ. Cansonsào d,, 
Sinim!Jú.-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Alronso Celso de 
A~sis Figueirrrlo. · 

~. 287.-FAZEJ'\IJA.-E~! 20 i>E MAIO llE 1H7\l. 

Dá inslnlc~~ir.s par:1 a rohrnn(:a amigavrl tla 1l!dtla provrnirntr tlos imJIOío;~ 
to-.: c rrnda~ l:mc:a1b~. 

Ministerio dos Negoeios da Fncnrla .-Rio dfl .Janriro rm 
20 tlr• Mnio de 187!1. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente •lo Trihunnl 
do Thesonr:J Nacional, allcndendo á conveniencin de promo
ver-se com urgencia a nrrecadação nmigavfll da divida pro
veniente dos impostos e rendas lançada~, remr.tte aos Srs. 
lnspcctores das Thosourarias de Fazenda as instrnr:~.:ões qne 
esta acompanham para 11ue as façam immcdiatamentc r.xecu
tar; recommendnndo-lhes que periodicamente dêm eonta ao 
Thesouro dos resulta1los llllC se forem colhendo da provitlrn
cin ailoptnda. 

Aflónso Celso de Assis Fifjtteirello. 

Idenlico á Directorin Geral da Contabilidade do Thesonro 
Nacional para fazel-as executar nas Collectorias o 1\fesns dP 
Bendas da Província do Hio de Janeiro. 

Inst.a·ucçc1es n <Jnc se rcf'erc n ch•ctdar nchnn. 

J." As Thcsourarias rcmetterão f1s respcrtivas rsta•:urs 11~· 
raes, com as neces~arias cautelas, os lirros de lanrnmentos 
dos impostos de qne houver di vida, que aindn n~o rsteja nf
fecta no Juizo dos Feitos. relativos aos exrrr:icios 1lr. f8G7-18G8 
a !H77-1H78, começaruío pelas mais recentes. 

2. 0 Logo que os recebam, as mesmas estações proc.edrr;lo. 
ate o fim de Dczemhro proximo futuro, ú cohrmJ(~:t amigavel 
do que estiver em divida, com a maxima presteza; eumpriu
do que averbem naquclles livros, eom a precisa clarrza, os 
pagamentos effectuados. 

Deverá dar-se toda a publicidade á cobrança por meio da 
ímprensn ou de odit:ws affixaclos com :mtf'cedr ncia. 
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:l. 0 As impurtmwias qne forem sendo arrt:eauatlas. deverilo 
St•r Pu treg-ues n:ts Thesonrari:ts nas t'•poe:ts man~adas pnra o 
rPcolhimento lla renda. 

r~." Em :Jl de Dewmhro uar-sP-ha llllr tindn a cobr::mça, c 
em seguida scrito os mencionados !in-os dcvolvidf.'s :'ts 1'hr
~ourarias para procerlcrPm :í liquirlaç~o e renwssa para o Jnizo 
dos F11itos da divida que ninda existir. 

5." A cobr:mça ser:í realizada nas HcccLetlurias, pelos n·s
peclivos Colm;clorcs. nas Alfantlcgas l[lll1 lt\m a seu cargo os 
impostos, tlc que se trat:1, t:uolJL•lll vor cobradores nomeados 
rle conformidade com o :trt. H tlo 1\e;.:-nlamento n. 6272 de 2 
rle Arwsto de 187li, e nns Mcs:1s de Hend<ts c Collt:elorias pelos 
Administradores c Culleetorc~ ou seus ,\genlcs. 

li." Pelo tr:1IH1lho dll arrccadat:ão scrú abonada uma porcrn
tngem na rniío de 8 o;" da importancia cobrada, excluidas a~ 
respectivas multas. 

7." Durante o prazo marraclo, poderilo as Thcsonrnria~ n·
echer dos contribuintes, que se apresentttrem para pagai-a, 
qualquer divida proveniente dos impostos de q tw se trata, 
sempm rtue esta possa ser verificada pela escriptnrarfío que 
ti verem e independrntemente clP que estrjam prrsrntcs os 
E vros rle l:mçamentos . 

.1ffonso Celso lle .\ssis Figueirrdn. 

N. 288.-FAZl~NilA.-EM 20 DE M.\10 IIE 187\l. 

·'l:lntla rm)Ht!g-ar rw srrviço tia Alfa1Hlega d.o Rio t.le Janeiro o frnzador Coro· 
t!orl e marca o vc~1cimento tlo respcdiYo lH'~soa.l. 

1\linistnrio dos Negocios 1la Fnenda .-1\in 1lc .Jnn1:iro rn1 
20 tle Maio de 187\J. 

!nteir:1llo pelo seu ullicio n. 251 de 2'1 de Aliril 11roximo 
passado, de achar-."e concluida a construeçilo do cruzador 
Cat;arlo1·, expeça V. S. a;; conveniontcs ordens para que clle 
seja empregado no 'erviço dn Alfandeg:1 a sru cargo com o 
pessoal constante da tabella junla, o qtwl terit os vencimen
tos nclla dedarados. 

Para dispenseiro, cozinheiro, foguist:ts e carvoeiros farú 
V. S. as nccessarias nomeações escolhendo pessoal idonco. 

Ao Ministerio ela Marinha requisito nesta tlata oito impr
dacs marinheiros para o serviço d:1 marinhag<~m rln mesmn 
eruzador. 

Para a Alfandcga da Bahia irú depois o cruzador Orion, logo 
que seja dispensado dn commissüo em que sn arha no reft~ri
!lo :Ministerio. 

Deus Guarde a V. S.-AfJimso Celso di' Assi.~ FignPirello,
Sr. In~pector da Alfandcga do Hio de Janeiro, 



Quadro do pessoal para n guarni~iio do cru• 
zndor ccCa~ndor•. 

f.!. ASSES. VENC IMIC:'\T OS. 

I Commandante ....................... . 
:1. Esrriviio ............................ . 
f f. o Machinisla ....................... . 
i 2. 0 Dito ............................. · 
f Mestre .............................. . 
t Dispenseiro .......................... . 
t Cozinheiro ....................•...... 
:1 Foguistas, rada urn .................. . 
2 Carvoeiros ..•........................ 
H Marinheiros .......................... . 

2ti0#000 
200~000 
20tlt5000 
itiO~OOO 
8015000 
606000 
ft015000 
60!>000 
:l!WlOO 

.5 
Hio de Janeiro em 20 dr Maio dn Hli\l.- A(/onso CP/.çn dP 

A ssis F(qtteil e do. 

N. 28!l.- FAZENDA.- EM 2l DE MAIO DE 1879. 

Provl<lrneia para o promplu pagamento dos sar1ncs sobre o Thrsouro c 
Thesonr~u·ia..;, contr:-t nn a favor J.o p:uticularc~. 

Ministerio dos Negocios da FnzPnda. -Rio !In Janeiro em 
21 de Maio de 1879. 

AfTenso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tPn!lo em consideração providenciar 
para que se niio demore o pngarnen to dos saques das The
sourarias de Fazenda sobre o Thesouro, e deste sobre nquel
las em favor ou contra particulnres, rncommrmda muito es
pecialmrnte aos respectivos Srs. Inspectores a Jlel observan
da da Circular n. 386 r! e 27 de Outubro de 1873, ;tbaixo 
transcripta, e bem assim qw~ façam saber aos tomadores das 
letras que lhes cumpre remettel-as aos seus committentes 
acompanhadas de uma das vias dos avisos que se lhes entre
garem, sob pena de não serem promptamente aceitas e pa
gas. salvo recebendo-se no Thesouro ou Thesourarias, para 
onde forem dirigidos os saques, communicações directas das 
Repartições sacadoras dfl terem sido eiies effectnados, como 
dispõe a citada circular. 

Affonso Celso de Assis Fi,queiredo 
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Circular n. 386 de~')' de Outubro c((' 187'3. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Hio de Janeiro em 
27 dr Outubro de 1873. 

O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal 1\o The· 
souro Nacional, temlo obsr,rvado que algu1uns Thnsourarias 
de Fazenda não remetlmn no dllvido tnmpo os olll1~ios eom
rn unicando os saques de letra' sobre o Thesouro contra ou a 
favor de particulares, ordena aos Srs. Inspectnres das ditas 
Thesourarias quo cumpram fielmente a prutien estabelecida, 
de expedirPm dons avisos de saques por L" c 2." via, uma 
das quaes deverú ser entregue á parte o a entra remettida 
tliredamente ao Thesouro, soh pena de responderem por 
perdas e damnos supervenientes, se a> letras ni10 forem acei · 
tas por causa desta falta, como di;;põ~ o nrt. :Hiti do Co digo 
Criminal. 

Viscond1• do Rio Jlranco. 

N. 290.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PllBLJf.AS. 
-EM 21 DF. MAIO DF. 1879. 

Manda r.omprehenUer entre as f'Scalus da linha tlí• navegaçtí.o eutrr o Brazil 
n Estado,. Unidos o porto de S. Luiz do Maranh"o. 

N. 7.-L• Secção.-Dircctoria do Commercio.-Minis· 
terio dos Negocias da Agriculturn, Commercio c Ohrns Pn· 
blirns.-Rio de Janeiro em 2l de Maio de iHiO. 

Transmittindo n V. S. o incluso exemplar do Dinrio Offi· 
r:ial contendo n resolução da Assem!Jiéa GPral approvando o 
contrato relativo ú navci!ação entre o Brazil e os Estados· 
Unidcs, com a modilicm:ão constante da t~it~tla rcs'Jiução, 
convem que V. S. de conhecimento ú l. lirectoria da • Unitcd 
States and Brazil Mail S. S. Linc• da alteração do mesmo con· 
trato e a intime de que d'ora em diante llca cornprehendido 
Pntre as escalas o porto de S. Luiz do Maranhão. 

Deus Guarde a V. S.- Joifo Lins ril'il"ll ConsmMtiO d,• Si· 
nimlní .-Sr. Dirretor Grral dos Correios. 

Decisões de 1879. 24 
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~. 291.-.Jl:STI(:A.-E\1 21DP. ~!AIO DE 187\l. 

2." Set~<;5o.- Ministflt·io 1lns Nrgneiu~ t1~1 .lustiç:1.- Hio "" 
.laneir0 em 21 de Maio dt• 187!1. 

lll m. e l~xm. Sr.- Com o ollieio do 1 . " do rorrt•Jllt• trans
miti in V. Ex. a inforrnat.:;Jo que •leu o Juiz de Direito da co
marca de ltaborahy, explii'3Utlo o facto de uiío trr nllima
mentn funcciona1!o o Jurv no t••rJIIIJ tln M<~ridt, conforntr rr
t'Priu a GrtZI'ta de Nolitia.;. 

Assevera atp!Clle nwgistrado I(UI', JlfflVI'nrlo não 11odrr 
comparPcer, por motin1 ll11 mole,;lia, ú sessão tio .Jun' t'Oll\'O
cnda para o dia :!1 dP Alu·il lintlo, dirigiu oflieio. t~om antl'
t~ctlencia de cinco tlias. ao 2. o sn!Jstituto, Juiz Mnnieipal do 
lfJJ'mo de 1\lnric:\, parn :ISstJmir a Prt·>it!Pncia do Tribunal, 
quamlo verifien!la a hypothl';ol' prevista. 

Respondendo em otlicio uu 20, allegon o rcfl'ritlo substituto 
que não podia legnlmruw assumir a Presidenria do Tribunal, 
visto achar-se em PXIH'Cicio o 1." substituto, tle quem n:1o rn
cebcra communicm:iío algunw. 

A' vista das razõ1~s C\.po,tas, c:.tbt•-uw uecl:Jr:tr: 
Qne, salwllllo o Juiz de Direito qnl' se at·hava doente c l'lll 

ferias o J. o sulistitllto, 1~omo a!Jirma, devia opportnn:1mentt• 
ter prevenido ucsta cin~ltmstnnci:t o 2. 0 suhstituto: com o 
que evitaria a necnssillatle dt• :1uiar a sess~o do .Jury •·m prP
.i nizo do sPrVi(;O p ulJI i co. 

Que dtwc V. E\. infonuar se o dito 1." substituto, dcmo
rnndo-sc em Nictlteroy Jll'la eau~a meueionadn, passára a 
vara ao seu supplei1tP ; pois IJlli', no raso contrario, c se 
tleixon de obter licenrn. n:-1o podia considerar-se impedido 
para o serviço do Jury á vista uo disposto no lkcrrto n. J28fi 
de 30 de Novembro de 18ti~. mt. ~. 0 , IJUn só permitte no 
.Iuiz, durante as fcrins, n se111 licenea do Govt•rno, residir em 
Jogar ,J'ontlc possa ir aos Trihunaes ·~· autliencias Pm 2'~ horas. 

Deus Gunrdil a V. Ex.- Luf'ayrttr llodri.fJUI'S l'err·ira.- Ao 
Sr. PrPsidente d:1 Provineia tio l\io de .Janeiro. 

:'i. 2\l::L - FAZE:'\IlA. - E~1 2:1 m: MAIO JJE IH7\l. 

o~ litulos dl? r.mprcgados, de IIO~ll(l:lÇiíO ou approvação das Presidrnci:u~, são 
p:1,··~:t1los JlPias Thcsourarias de Fa7.enda, P JlOI' t•llas t•xpcdido~. tlcpoi;.:. 
f! c :1s ,ign;ulos pelos Prcsitluntc·s. 

l\linistrrin uo5 NPg-ori<J:i tia F:w~ndn.- 1\io llc .lanriro em 
2:1 tlfl 1\lnio tle 18i[l. 

Affonso Celso tle A~~i,; Figur~irrdo, Presidente do Trilmnnl 
rlo The;;onro ~nr·ional, f]H!nrn no ~r. ln~pPrtor dn T\IPsoura-
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rin ue Fazenda •la Provinci~ •lo l\fnrnnh~o, l'lll resposta ao ~eu 
o!llcio n. 1:1 de t:l de Marc:o proximo passado, que o art. 
'~9 do Decreto n. ti272 •lP 2 dr. Ag·osto d1\ IR7ü dispõe tcrmi · 
nantcmenk que os titnlos de r.mprngados de nomeação on 
approvação das l'rcsidencia~ de província ,criío passados 
pelas Thesonrarias de Fazenda, e por ellas expe•lidos depois 
de assignatlos pelas mesmas Presidencias ; e ainda quantl~ o 
Decreto n. M\V1 de 2IJ, de Dezembro de i870 conliVPsse dis
posit;1io •liven;a •kvcria a Tlu~sonr~ria eonsitleral-a nwogada 
nn virturle lla disposic:~o posterior. 

A,fflmso Celso dl' 1issis Fi.rJ1lt'il"l'du. 

N. :m:l.-FAZENDA. ~EM ':n nR MAIO nR JSi\J. 

IH instrncl;íit•..; :\" Thr"ntll':-tl'ia~ par.l a org:lldz:H:.:io dos -;nus ltalanro~ 1lP· 
tinitivos. 

Ministerio tios Negocios da Fazenda.- !li o t!P Ja11eiro em 
2:1 dP 1\la i o dn 18i!l: 

AIYonso Celso dn Assis Fig·ncircdo, Presidente do Tribunal 
<lo Thesouro Nacional. declarn aos Srs. Inspectorns das The
~ournrias tle Fazendn ·qun, pnl'<t u'niformitlatle dos balanços 
tlt:linitivo,; qnn são enviados a0 Tlwsouro, c para facilitar-se 
a organização do Jwlanço ger:1l do lmperío, tlr.ver-se-ha 
d'ora em diante, em trabalho~ desta nattHCZtl, observar fip]-

mr,ntc o seguinte: 
Art. i." Na díserimina~;ão das !lrspt'za:-: feitas por conta dt' 

ctnalqucr das vnrhas do orçamento, acotnp~nhar-sc-lw o sys
tPma em uso no Thesouro, c C'onstnnte do ultimo lwlctnço 
geral impresso. collocando-se os dizeres na mesma ordem 
em qtw alli se aeham, r, !fll:l!'dando-:;e para os nltimos loga
rp,; os que, pela O>[wcío da despeza, possam delles differir. 

Art. ~." No lirn de eada tabella dr, dt:spcza em qu~ se coHI
pn'hentla a do pessoal, dt~clarar-se-lta a qualidade dos vrnci
mcntos; r, no flm dos t]nadros rm que cntrtlm mais rle nma 
Bepnrtiç~o. far-sc-ha uma recapitulnr:~o, tudo rlo conformi
datln rom o halnnço gr•ral impn1sso. · 

Art. :L" O qnatlro das rendas de• que trata o modelo que· 
aeompanhou a Cirenlar de 211 llC Julho dn ts:;t~, ('. que vem 
ao, Thcsonro com os !Jalanços definitivos, deverú ser ~nhsti
tuido por tabellas distinct;u;, srmelhantes ús que s~o anncxa
tlas presentemente aos IJ3lanços mensaes. 

Art. fJo. 0 Na classificação da rlespeza de vencinwntos cum
prirá que appareçam em paragraphos sepnrados os ordena
do-;, os soldos, as gratifiear,ões, os 'alnrios, o" iornar<; c [I~ 
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soldadas, de modo que não sr! ctmfundam, como ás vezes tem 
acontecido. 

Art. 5." No balanço dflf1nitivo n:ío se deverá, sem ordem 
do Thcsouro, alterar o saldo que se mencionou no mensal 
de Março, c que passou para o exercicio seguinte, conforme 
as Jn,tmcçõr!S n. '!!li2 de :w de Dezembro de Hl50 ; as ror
recções serão feitas no balanço do exercício seguinte ao en
cerrado, caso possam t;•r ellas Jogar, porque do contrario 
dar-se- h a de lias noticia á DirPctoria Geral de Contabilidadfl 
para que ahi se flrovidcucie como fôr conveniente ao srr
viço. 

Art. G. o Para que so evitem as constantes dilferenças que 
apparecem no encr·rramento da eonttt de moviment0 de fun
dos, cumprirá que Sl1 tenham sempre l'lll vista as communi
caçõrs que se tiwrem sobre opera\:(tes desta natureza, r que 
fique scmprn explicada no halanr:o drlinitivo a procedencia 
das parcellas qnr• eompuzert•m a oOIIlma do movimento dr 
fundos. 

Art. 7. 0 Juntar-se-hão nos ltalanços definitivos relaçurs 
dos saques feitos e dos snques pagos, dns remessas feitas n 
das remessas recehic!as, e hem assim as contas de suppri
men tos de exrrcidos e dns caixas especiaes. 

Affonso Celso de Assis Firrueiredn. 

N. 294,. - FAZENDA. - EM 24, DE MAIO DE 1879. 

l\fanlla rnrarrrgar o:.: cmprrgados das Thesourarias •lo srrvh:o dr 
lau~amcntos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de .Janeiro em 
24. de Maio de 1879. 

Affonso Celso de Assi~ Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista melhorar a arrecada~ão 
dos impostos Jan('ados, para o que considera da maior con
veniencia e utilidade IJUI1 nas províncias o :;erviço do lança
mento passe a ser feito pelos empreg:ulos das Thesonrarias de 
Fazenda, ordena aos respertivos Srs. Inspectores que deem 3Ssa 
incumbencia ao pessoal mais idoneo para hem desrmpenhal-a, 
habilitando-o para isso co111 as necc~sarias instrucções, e rxpe
dindo as competentes ordens ás estações a que se acha affecto 
esse trabalho. Providencia igual acaha de ser tomnda pelo The
souro Nncional, relativamente á Hecebedoria do Hio de Ja
neiro, e corno os resultados obtidos em favor da Fazenda 
Nacional vão correspondendo satisf'actoriamente ao fim l:jue 
a determinou, recommenda sua execução aos mesmos Srs. 
lnspectores, em cujo zelo pelo serviço muito confia. 

Affonso Celso de Assis Figueirrdo. 

c~·AP 
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N. 295.-MAHLNIIA.-;\\"Iso m; 2'Je DB ~L\lO IH> 1879. 

;\lauda que sejam observadas nas lagüas c rios da Provinda do llio Graude 
tlo Sul as disposi~Üc:> do al'l. 2.2 do RcgulanllrHllO du lJ tlc Janeiro tlc 

1871. 

N. 968.-3." Secçiio.-Ministerio dos Negocias da .Marinha. 
-Hio de Janeiro em 2'J. de Maio de 1879. 

De accôrdo com o vnrecer cmittido pelo Conselho Naval 
em Consulta n. 3767 de 17 de Dezembro de 1878, sobre a 
duvida levantada por V. S. em olficio n. 121 de !ti de No
vemhro do mesmo anno, ácerea das luzes de que usam ú 
noite os navios de vela e a vapor qne se empregam na pave
gação interior dessa provinda. de1~laro a V. S., para os fins 
cõm·enientes, que deve ser posto em pleno vigor para as 
embarcações em geral rtne navegam nas ngtw~ internas da 
mesma provincia, o art. 22 do Hegulamento ~mnexo ao De
creto n. 1J,678 de 15 de Janeiro de l8íl ; ficando revogado o 
art. 10 do RegLtlamento de l11 rle OutnlJro de 1859. 

Deus Guarde a V. S.-João Fr'ITI'tnt de J[otlra.- Sr. Ca
pitão do Porto da Provincia de S. Pedro do Ui o Grande 
do Sul. 

N. 296.- JUSTI~:A.- E~! 2'J. DE ~LUO DE 1879. 

EstiTo isentas tlc scllo fixo as rogatorias compr~henUiUas no art. 1;; ~ :;:
1 

do Decreto n. 450:; de 9 de Auril de !Hitl. 

2." Secção.-1\linisterio dos Negoeios da .Justit:a.-1\io Ut\ 
Janeiro em 2'J. de l\laio de lHi\J. 

111m. c Exm. Sr.- Com rcfcrcncia ao otlieio d1~ssa l'resi
uencia de 21 de Dezembro do nuno Iludo út·Prca das roga
torins expedidas pdo Juiz 1\Iunicipal e de Orpliã<lS !lo termo 
de lgLwssú para, em Lislwn, ser intimado o Conde do Aljezur, 
declnro a V. Ex., de accúrtlo com o,; avi,os juntos por cópia, 
dos l\linisterios da Fazrnda e da Agrieultura, Commcrcio c 
Obras Publicas, lle !H de 1\Ian:u e 20 do corrente, que ns rc· 
feridas rogatorias, aelwndo·s" comprehenditlns no art. 15, 
~ 5. o do Decreto n. 'Je50:J de \J de Allril ele 1870, estão isentas 
do sello llxo, e devem ser cumpritl:1s : o que V. Ex. com
mnnicar:i tanto úquelle .Jniz como ao Agente Consular dt~ 
Portugal na mencionada localidade_ 

Dws ~uarde a V. E~--:La(ay~tle Hodri!lues l'ercim.-Ao 
Sr. l'resrdcnte da ProvmCia do Hw de Janeiro. 
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N. :t!Ji. -FAZENDA -1·:~1 27 DE M.\10 ll" IH7U. 

Deve-se t~:'-;ig-ir tio~ pl·o~~ura1lorc." 1111t:! aprllscutem\lo principio tle cada 
semestre nuÍ attcslado de Yid11 de seus ronstitninte~. 

Minist11rio dos NHg-ocios dn Fnt>ndil. - l\io de Janeiro ellt 
27 de l\laio do 1H79. 

All'onso CeJ,;o do As<í..; Figneirf'do, l'l'o'cdilentc do Tribunal 
do Thcsouro Nacionnl, coJlllllllnic:o :10 Sr. lnspcctor da Tlte
sourarin de F:1zcnua dn l'roviucin d11 l'rmwmhnco que foi in· 
deferido o rnr[ttorimrmto qun reuwtteu com seu otlicio 11. ;:;:.; 
do 2 de Ahril proximo llllilo. no qu:~l o C h f' f e de Esqumlra 
Mmnedc Simões da Si I\ :1 rcel::~nw rontra o proemlimento da 
l!lesma Thesouraria rpw e\igiu do sen procur:1dor a npresen· 
1:11.:~o da certid~o tle \'ida para rPeehor, no seuwstre corrente, 
o seu soltlo de rnformado ; visto Pstar esll' procedimento tle 
aceôrdo com :~s tlisposi1·iio's em vi1-r<'ll', cml::ora seja u recla • 
ma11to IH~ssoa conhecida e residente na capital tia pruvineht. 

.lf!imsn Cl'lso de Assis Figueiredo. 

Suln e (J:i i_UIJH~..-to..; tf,~ddu . ..:: JH'Ia ;lt''JIIÍ·:it,'f!O 'f ti C o E~tado fez da 
. , Fazenda de S ... Jorro de l'aque111W!'. 

Ministerio dos Negocios 11~ Fazenda.- Hio de .laneiro em 
27 de Maio de 187!l. 

1llrn. c Exr11. Sr, -Commnnicon V. Ex., em resposta ~os 
seus Avisos ns, G e 8 de \1 c 11i tle Aliril ultimo: 

i. o que não é dnvido n illi(Josto de transmi:;~~o 'de pro
priedatle pela acrJnisiç~o r1ne o Estado fez da fazenda de S. Joiio 
de l'nqueqner, e apenas o !<ello proporcional e.r vi do disposto 
nos Hegnlurnentos 11s. r,;i01i de !l de Ali ri! de 1870, art. JO, n. 1; 
e !:i:iHl de 31 de l\Iarço de 187 !1. art. 23, n. 1 ; 

2," tJUe o sello proporcional deve ser pago pelo producto da 
anemataçãu dos bem do ex-Ctu·a1lor das hnranças jacentes d11 
Côrte, João Bornanlo Nog·ueira da Si11·a, a tpwm pertencia a 
solJredita fazentln ; 

3." que existe no Thesouro :'1 tlisposit:iio do Juizo de Au
sentes da L" Vara dn Cúrh', a in1portancia de 2G:l::H1):l92, 
por quanto foram adjudicados ao Estado a mesma fazenda e 
tlivcrsos oiJjeclos nella existent1•s, sendo tJUC, da referida im
portancia, j:'1 foi kvanlatla a rle (i::i~7Slii0 para diver,:os Iins, a 
saber: 'l:14!!,):Jii0 no <!"X()J't~io•io dt• 187G-18ii H 2:!j,O:J~OOO hll 
de 18i7-18il': 
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1." fin:ilmentc, qne para re:<11iver-st~ _com P\Ctlll t:clllheci
mento de cansa :"tcerea da v enlla da mcnctOIHHla l<~zcnda, faz· sn 
necessario que o titulo, em \'irtulle do 11ual o Estado a atlq~irin, 
seja remettido com Lotla a uq.;eneia no Tlwsour_o Nat•tonal, 
alllll de ni\o UUlllOl':.ll' a lllCSillll \"Cilda, CelSO Si\ de li IJerr: levai-a 
j~ a etrt·ito. 

Deus Guarde a V. Ex:. -i\ ftonsiJ Celso de "lssis Figuein•do. 
-A' S. Ex:. o Sr. João Lins Vif'ira Cansans~o dn Siniml1ú. 

N. :2\1\l.- Ar; IIICIJLTU liA, CtnlM I•:HCIO E 01\IL\S I' I :1\LIC.\~. 
-EM :2i lllc ~1.\Hl DE ]gí\1. 

llrt instl'IJ.'L'ÚC3 ao Tcnt~ui.I)-Cot·oncl Franci..;co .\ulnHio Pimenla Bueno par.t 
t•stuUar ~s mLdos do melhor~~· a.,,' commnnie·~r:üc~ da eidatlc tle Cuyah{t, 
1\;lpila.l lla Provincia dn \l:tln !:rllS-.11, rnm t•-...l:t c.irll'. t• eülll a-: :--:ua..; 

pnvoat:iil'" wais imporl:lllln~. 

N. :33.- 3." Serçiio.-llirl:ctoria tias Ollras Ptlblicas.
?llinistcrio dos Negol'ios da AgTicnltnra, Commerciu c OIJr:b 
l'uliliras.- Hio df' .lanrirn em :!.i ilf' nlaio d1• IHi\J. 

Tcmlo resolvido incumbir Vm. ur) eslurlar os meios de 
melhorar :1s cnmmuuiear,õc,; <la o;itlnde dc CuyalJú, capital da 
Provincin tle ~Iat:J Grosso, com est:1 Curte, G com as suas 
povoações mais importantes, assim cmuo tle formular a esta tis
tica tlessa província. trammitto-llte as instruerões desta dal:1, 
pcl:1s rtnaes se regularú no clesellllll'ltho desta commissão; 
prevenindo-o tlc que rnquisilo cln J\linistrrio d:1 Fnzentla a 
n:qmdição lias nen:,;sarins ordens. :1fi01 de srr a Vm. abonada 
a gratilica<;iío meusnl de HIJt ennto de r1··b, u hem assim 
pntrcgne at1\ tres rontos ilc réis, 111' uJua s1·1 v1:z, quantlo Vm. 
tiver 1le en1prclwnder o reeonhceimtmlo da ei1latlc tle Cnyab:í 
para Sant'Anna tlo l'aranahyba> a!!m dr occon'er ús tlespcz~,; 
dt'sse serviço. 

Outrosirn lhe derlnro, flUI' ú Presidenci~1 da provinein reeom· 
men do <rue preste a Y tn. todos 1 '~ :1 tt xi I i os que. p:m1 o 
prompto e hom desempenho de sua eoJJJJJtissiío llw forem 
reqn!sitallos ; e _e:; prr? as Hccessnri11s ontens its' Hepartiçues 
publteas e Mnmclpn!Jdnrles pnra prestareJJJ os esclarcr:inwntos, 
dar! os e informar:õcs, que Vm. lhes rerpli:iitar. 

O l;oYerno ImpPrial confia, que Vn1., no desempenho desta 
importante comrniss~o, darú m:.Jis nm~ prova do seu zelo e 
1l1~dica~ilo pelo setTiço do 1wiz. -~ 
_De~s 1; unr1l!J a Vn1..- .I orla Dns l'il'im. ,t'â,~~1\§W 1tM L:GA ----~ 

tt~mlm.-Sr. hnr.;enhmro Trmrntn-1 :ornrl1'l ficrât\t:isr·o A 11tonio 0A 0.1_, 
Pmwnta Bueno. U ;;~. 



192 m:r:ISÚES DO GO\EI\1'1:0. 

Instrucçôes a que se ret•ere o ll. viso desta 
data, n. 33. 

1." 

Estudar os meio~ de mel hora r :b communicações da 
cidade de Cuyabá com a Côrtc, e com as suas povoações 
mais importantes, ouvindo para isso as inform1ções de 
pessoas colllpetentes. 

Fazer um estudo comparativo entre as vantagens que 
ofl'erecem a,; communicações fluviacs, que actualmente exis
tem, cQm as que se poderá :ilc:an~·ar por meio de uma estrada 
de rodagem. 

3. a 

Ouvir a~ pessoas mais halJilitallas da província, c indicar a 
melhor direcção para uma estrada de Cnyah:í a S. P:mlo, 
passando por Sant'Anna do Paranahyha. 

'~. :t 

lnfnruw t' sobre o:; pontos mais vantajosos nessa estrada 
para a fund:1ção de povoações, de nucleo,; coloniacs, ou 
mesmo para o estabelecimento de po,;tos militares com o tim 
de proteger e facilit<Jr as viagens para Cuyab:'l. 

Designar, o mais appruximadamente que fúr IJossivel, as 
distancias dessa estrnrla, o os meios de tranporte a adoptar-se 
na actualirlade. 

ti. a 

Indagar da natureza dos terrenos dessas regiões e a IJUe 
genero de cultura podem se [!restar. 

7." 

Informar sobro as riquezas uaturaes da Jli'OYim.:ia, !.JUCI' 
vegetaes, quer animaes, que po:-sam ser exploradas, onde 
são encontradas c a que distancias da capital e de qualquer 
povoado. 



1\J.; 

\'criliCal' flll<Jü:' OS !Jrineip<JüS gciH!I'O,; de COIIIIllüi'Cio t.Li 
provincia L~nto tle ex porlaçúo, como tlc importat;ilo, e qunl 
o trafego pro\'avel, p<'la estrada dt• Cuyal!ú a S. Paulo. 

\1." 

Informar qtwe~ as tlt•sp<·zas do traft'~" dr· t·argns t' p;.l:.;sa
geiros, na quantid:llle P twltll't'l:l do t'llltllll<'l'l'ill da pro v in c ia 
com as rcpublic;1s ril1eirinlws, print·ipalmente t'lllll a Bolivia, 
e quaes os meios de comrnunic:11;ões existentes, e os rnl'lho· 
rarnentos f!UC podem receber. 

lU." 

Formular a eslatistica da provineia, espccialmt•ntc tm rela
ção á sua populaçilo, imlustria, vias de eommunirações c dis
tancias aos pontos mais notaveis. 

11." 

Fazer, no seu regresso para a C<\rlc, o recnuheeimento tio 
caminho de Cuyahá a Sant'Anna do ParanahylJa, llitra indicar 
os melhoramentos que conHnha fazer-so, e orçar a stw des
pcza provavel. 

Transmittir a t•stt~ l\lini,;terin todos o~ tloctllllCillos, not11~1as 
e mais infonnar;õcs que eolligir, relatl\amente :i l'rovincia 
uG Mnto Gros~o. 

Solicitar da l'resitleneia tia provincia os auxilios que 
forem necessarios para o desempenho da sua eommiss:lo, 
assim como forra on eatuanulas. quando tenha tk intern:<r-su 
pelo sertão. 

l'nlaeio do Hio de Janeiro em 27 tle Maio tle lii70. -Jrnio 
Lins Vieil'a Cansansifo de Sinimúú. 

-A.A:.0:P .-r:'l:.f\:f;>.:t• 



lia incompalillilidadc em sen ir I'IH!l o Juit. <11· I li rei to tLt rotnarr:t n Pmru!l

t~_~r ou .\dYogado, seu primo l'l)~irnt:to. 

2." Sccci'ío.-Minislerio do,; ~egociw' d:t .lusliç:t.-1\iu !111 
.l:111ciro e in 2H lk Maio llt• IN/\). 

ltlm. e E\lll. Sr.- E111 rt':<lJtlSia :111 ofiicio n. \li dt• 20 do 
corrente deel:ll'O ep1e IJem pro:·,·c!eu o nnt,·e·cs.;ul' de \". E\., 
lit-CitiintJo (j\11~, Ú \'ÍS[;t u;1;.: lll'tii'W\I;ÕI'S tio lirro 1." lits. ~}:-.; 
~:!\)c i\)~ 'l;i n art. til tio 1:odigo tio l'roc·c~s;.:n Crirninal, n
plientlos ptdos A risos JJs. 11\l. ::!lili ~~:til tit• ::!N ti,• Jullllltle JW1:1, 
:1 dt• lleZt'lttbro tk J:-(ii-1 t' ::!li tit• .l'illltll ti1· lH:i~.;, lt:t inctlltl[la
tiiJiliu:lllt~ e111 sc•n ir 1'0111" .litiz de Dir1•ito tin OJIII:Irra o Pro
ntolor l'ULi!ii'O 1111 .\tl\·og:Jtil•. :'1'11 [IJ'Íillll e'll-Íl'III~O. 

Dens (;n:mle a\". E;; .-Lujtlltr•l/r• llodri:tur•s l'l'u'il'!l .-.\o 
Sr. l'rl'sidentl' tl:t Provinci:~ tk S. l'anlo. 

-"· :IUI.- (;['EI\IIA. -1·:.\1 ::!N IH: ~L\IIJ llE lH7\I. 

)!f•rlara fJIW a~ pha!'lnacias tttilila!'l'"' c-..t:l11 ..;oh :t itlllllJJdial:l din~t'IJío dos 
rncarrcgados daS PnfcrJn<Lria..;, a fJ!ll' t•lt:IS pcrtenct~Jn, ~~·m l'XI'Inir :1 li~
r.disa~ãn, q111' cn1np1'le ;lu lkll'~~.1d11 do Cl11·le d11 Corpo d1· Sa1t•lt· do 

E\crrito. 

Minisl1~rio do~ .\'I'Qor,io:; tln r;ut'!'l'tl.-Bio de .I~III'Íro I'Jil:!H dt· 
;'lai11 de~ iH7\l. · 

lllm. n Exm. Sr.- I :o111 a i1tformar:ão da Beparti1:iío a '1~11 
cargo 11. :i:lf! de li do ,:,JI'I'Oltll' ~ulnur;ttcn Y. Ex. :'1 e'llllside
raç:to deste .Mini~terio a ,J,oliiJPrtwito que tomon 11 CotnlltaiHIO 
dns ,\rmas da l'r"vincia tio 1\io r;r:tndc 1lo Sttl de detcnniiwr 
que a jJitarmne~ia lllililar nc:11la n:1 e:~pilal 1l<HjUl'l!a provinda 
e lJll•: SI' acha l'unccionando no ctiilic1o ocenpatlo pela onfcr· 
maria a c:u·g·o do i:J.o IJal:tiiJ:to de· infanUtri~, lieassc soh a 
direc6to n tlsealis:wiío ÍIIIIIH'Iiiata do medico rnrt!JTeg·ni!O da 
dita e"nfernwria ~~- n:lo do llclng:tdo do Cirurgifto- Jlúr elo 
Excn:ito. 

Em rPsposl:l dcciJro a \'. J•:\., p:tra :-:r~u conlireimrnto o 
::lilll ele f<~Zl'l' constar ao llti'Sllltl l"llllllllalldo, 1[111' :1:-: pli:tl'llta
rias militan·~ l':'l~o l'Oill l'l1'1:ito :-:oiJ a innnedi:1ta dirl'el'i'ío dos 
cne:ltTeg·ados dtts t•t!f,·mwri:ts a que ellas perteneem, mas 
q 111' isto :Ii10 C\ clue a fiscal i ;.::1 ~·ão IJ ue 1leve ser exercida pelo 
llelc•gado do Cilcf11 do Corpo de S<~iitll'. nos lermos do :trl. ;;(j 
do Begulaml'lllll de i dt• \lnrt.:u dt• 1:-::;7 _ 

lli~Us(;uardc a Y. l~x.- .1/urque~ do llerral.- Sr. Con
:-;ellwiro Ajudante Gl'lll'iôil tlu E\l'rcito. 
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.\. :to::l.-.ll snc:.\.-1·:11 ::1:1111: .\1\111111-: IR7!1. 

llcelara rp~t~ tem tli,·cito a11S Sf'll::. ord,~nadlh o .lt1i1. d1· llireito tple deil:t 
dt• assllmir o r'<crcirio por 11:l11 !1·r -~·>lu id:-l:t!Lt•l:t ,, CIIIIJ,\l'l':t J•:lr:t onde 

foi l'l'lllO\'illO 0!1 llUIHC:td11. 

!1.' SPrÇiiiJ.-~IinblPrio d1H ,\leg-ul'ios d:1 .I1Hi1;a.- Hio de 
.1:11\I'Írú Clll 2!1 df' .\i:tÍII dt• 1~/\J. 

llln1. P E\lll. Sr.-E111 ollleio de li do eurrenlr· oxpoz 
V. E\. :1 llllrida 'li"' [1'\'e :1 Tht•o;ull!':lria ti1•:;-;J pro\' in1·ia l'lll 
p:1g-:1t' o-; ordcn:11los du .l11iz dr• llin•itu 1la I'OIII~I"I':t de 'l':lltlla
r:llinga, ll:lcliarl'l Luiz i"I'ITt'ÍI"<I l\laeil•ll'inhciro, pelo n1utivo 
d0 haver t'IIL• excPuidn o pr:1zo qw· lhe fui tnareado para 
cnl rar tlll C\Cl'l'iciu. 

Constando. por,··m. d:1 inr,1rn1nr;:"l por Y. E\. prestada que. 
"'lll''"" Juiz uúo entrou 1'111 1'\tJI'cicio, por :IÍnll:i n:lo o;e ha\ c r 
in:-:lall:ulo a com:>rca para onde foi n·uwvhlo, o ![ILC tlqwndc 
d1· <~elo da Presitleneia, nn colll'ormidnd'· dil J)r,c.rolu 11. 6'1\ll 
de H de FPvl'reiro de lí-177, <lc•cl:m• a \'. E\., para fazd-o 
eonstar ~~~~ lnspcrtur <1:1 Th1·soururi:l. que n rel'eriuu .Juiz tc111 
dirl'itn aos :;cus onleuados, I' lll'lll lia lli'l't>'sid:iik dn sor pro
rogado o pr<~zo de:-:tln qtw o oxt·n·i1:i11 st'J [li.IUI~ "cr assmnillo 
no dia qtu• r,·,r lixado para :1 installal_,'iio lia eornarca. 

lklls Guanlu a V. E\.- J,,,f'ulf!'{li' llndrifJIU'S l'i!/'I'Íra.- Au 
Sr. Prcsidnnle da l'ro1 inci<J de l'rrn:unhuco. 

_\. :W:I. - F,\ZI~.\0.\. - E1t i\J 111: .11.\111 111: 1~/U. 

Ih t'ltlJtrl'g-adu:-; du .\litti:.;!eri'' d{t F.11.enda. t'lll corn1Hi-..s11C:-> PsLratilta:-> ao Jllt'"· 

1110 1Iilli~tt·rio, perdelll u dircitll ao:-; vetJcilllCI!ffl."' dt! ~~-'ti" lng:ln's. 

J\Iiuislf>rio dos .'\c~1H:ios d:1 Fawt11la.- 1\io de .lanPiro em 
2!1 de 1\laio do lí-17\l.. 

Alf,,Jnso Cel:;o de .\ssis Fig·1wircdo, Prcsi<l,•ntn do Tt•illltllal 
do Tllesour11 S:11~ional, 1kl:l:lra ao ~r. lnspel'l11r da Tlll'>ou
raria de Fneltlla da Prii\'Ínri:~ dt: l'<:rn:~tllhuco, em rc-;pn:;t:l 
;10 scn oJTirio n. G:! lk :!I d•· Abril proxilllO lindo, IJilC os cm
pn•gadlls d!•stc 1\linistcriu, quando t'HI:aiT<'g<~dos de tra!J<~
Ihus da administraç:-ln provinei:1l, derem ser pagos pelos 
rOSJICclivos cufres, assim como os que SI' :~eham em servir,o 
<los outros j\iinist )J'ios [Wfl'l']liJill ns >cns l'l'lll'inwntos por 
eonta desii'S. 

Jfl'nosn t:l'lso d!' Assis b'i'J11rir'''lo. 



ft." Secr,ão.-Minis\Pri<l d''' .\cgocins ,;~, .lusti~«.-1\in 1k 
.bueiro CJll :Jil tk i\l:liu ti<' I >·:í.\1. 

Em respostn au onieio 1ln li do cort'<'.lll<'. derl:n·o a \ . S. 
que os gnarti:IS aggn·gados s,·, t<\111 llil'l·iln :ws vcucint<'llto,;, 
que us P!fectivos dl'iX:JIIl de pen·e!Jct·, na confurmiiladt> das 
disposições com!Jitwllas tlos :~rt:.:. :i."(\ ::20 1lo lli'Cr<·ln u. :J:i\1:-: 1lc 
27 de.Janeiro de iHGü; o qiWllt" no fnrilaltll'Hin. deve :.:cr-llws 
distrihuido, ulim de potler1~lll ctJlllpl'il' o que 1lisp!H~ o art. (j." 
~ i." tio JJccroto n. 3\iO\.l tle 17 1le Fevereiro d:H]Uclle atmo. 

Dons (;uank a\-. S.- Ur(uyclle Jlrlriyul's l'ereil'[l .. - Ao Sr. 
])r. Chefe de Policia Lla Côrtc. 

:-i. 305.-}L\Ht:.';IL\.-.\\ J:;o IIE :lO !JB ~J.\to J>E lt-;7\1. 

lh.'dara qnn na ralla de Ctrlll'.::i;io:::. h·)tica ILh companhias Ih' :qHt~ntHze:-> 
Jll:trinhciros tlcrc !ic:u· a car . ..:ü do~ 1 )!~íciac·:~ de Fltzen1

1
.:1. 

N. 1082.- 11." Sct·r,ão.- \lini,;k.riu d'l:; Ncgucios 1\:1 \la
rinha.-1\io ll<~.lanl'iro ,.,,,:lO Lk ;,!<~iu de 1Ki\J. 

Intl~irado do fJLLI' con,:t:1 tlo o!'iido da :l." Sct'<.:io dc~'a t:on
tndoria, 11. Iü': tk 1\l i\O CO!TCIIll', dcl'l~ro a v. S. que ó f,·,ra 
de duvida tpu•, :·, vist:1 1lac; di;;poc.;it:IH'S lcga<•s, a hotiea da en
fermaria da comp:ml1ia ri<' npn~ndiz<'s nwrinllctros tLt l'ru
vincia do l'i!ran:'i devia. na :1uscnt·ia do CiriJrgi~o. liear '"h a 
rcsponsahilidado do Ollid:d d<~ Fn1~nda. como aliás j:·, foi 
dPelaratlo pelo AYi:.:o elo 11 ,],· S<:l<'PIIJrn de 1Kiü. Assim nãn 
podia clla ser t•ucatT<'gatb :1o t;apiti1o do Porto, nem a Lle>pez:l 
devia ser Ian,:ml:l, couto foi, Plll li\ rn separado e >eguiHlo o 
miJllelo tlado para o n;ct•ituario dos IIH~dieos; m:1s sim no 
JJiario coJno prc:.:el'l'\ I' o :~rt. 'ti '.lo 1\cgu\alllcnto tlll :H} de 
Junho de 1870. 

Apezar, porém, dc;t:" in<'gul:~ridatlt>s. enmpre IJll<' wia 
tomada a eout<~, que se I'OIIt[il'c d11s doülllll<'11tos que ma lle
vol\'O, porqne assumindo o Capit~o do 1'ort:1, pt~la carga a 
n•spomalJilid:~de dos nwdie:11nentos, !it·a ohriga1lo a pag~11· as 
f,tltas t]UC appnrce<'l'<'lll 11:1 liquidaçilo da Jllesma conta. 

Deus Gunrdc a \". :~.- .To, i o Fc,.,·eim de Jioura.- Sr. 
Contador da ~l::triitha. 



llECIS<iES ll<l liUVEH:\0 • 1\17 

.\'. :lOti.- t:I!EiliiA.- E~I :ll IJF. ~!AIO llE líli!l. 

Pt!··l:lra eomo dc\'c snr I'OHiado o lt'rtrpo clt• sc•rvit.'O dt• unr '-'Didado tlo h~l· 
talllilo tlt~ Eng-unhriros, t[tte assculorr pra~.:r st'lll tt•r :L iti:Hlt• }l'gaL 

JI!Iinisterio dos r\egor:ios da t:nrtT<l. -llio LI•· Janeiro em :H 
tl,• ,\Llio dr 1:-:í\1. 

Illm. c E\m. Sr.- Tendo o soldado do IJatnlhão de en
g·ellhPiros ,\ntunin Ct:wrio de Araujo, tlt• rpw trata a informa
t·üo da 1.'' Sr<~•.:;lo <la lleparli<::lo n st•n <:argo ,;oh n. 508. e t[UP 
J'oi l'lli'I'Ul:ltlll 11:1 l'ro\'Íilt'Í:l tlu l'í'rll:lJlliJilt'O, :ts.;enlntlO [11':1\:l 
1:um tlt•slillo ao olepnsilo de :t[ll'l'lldizt•s :trliiiit:it·os, por se lt'l' 
\'Prilicadn 11:1 dita proviHI'ia qne era l'llt' IIWIItll', rnas havmHlo, 
logo fJIW t~lingou a est:l c,·,rte, lÍtiO di'StÍIIIl para O rt:•ft:ritlo 
batalhão de <:ngcnlwiros :ilirn 1lol st:r aprov<~itndo para a 
banda <le musica tln Escola itlilitar; dt•claro a Y. Ex., pnra 
suu coniit:c.imen!o n tlcvitlc>s ell'eitns. 1]111' tll'n: o dito suld:-rdu 
cu11tar o st:n tempo tle s••rvi1:o desu<\ tJllt\ foi retTulado. por 
qllalll.'> nú11 lt'lltlo ne:<sa oee<>Si~" :• itladt~ legnl, n~o porlin ser 
lurçadu :111 s.·niço da.; :m11:1s. sen·l11 1[111' 11:-1o I li•· ,·~ npplicnvr•l 
~ tli,;po~ir;üo tia r:irclll:tr til' 1;; tlt• ~l~io ti•· !fl:iíi, que mmula 
conlnr o tempo 1lt~ O'ervit;n :1 partir t!11s Hl :mnos de id~dr, 
vislo set· elln estnliclecitla para os voluut:trius tio Exercito, 
"' <JtWl'S, s,·, r[unndo nl!iugPnl a rneneionada itlatle é que podem 
wrccl>cr a gratificação csppr·.i:ll, qu<· entrt•tanto ainda se lhes 
pt:rmitte rcsignnr, se pt•f'f,·rirem eont:-rr o t!lmpo <la lei, pam 
Wl'l\lll liai\:1, tiC'stle o Llin 1'111 <JIIt: on·,·cliv:nHt·.nt•: assentarem 
prn~·n. 

Deus Guarde a Y. E\. - .lfariJuez r/n Il~'l'VIIl. - Sr·. Con
selhtJiro Ajud:lllte t;r~nn:d rio l~·.;.r·rr·ito. 

x. :101.- F,\ZI~.'\LJA.- EM :n nE :.1\tll nE lKi!l. 

Ao.s Collahor:ulorrs rpte comparc~crcm dcnll't) 1L1 pri111rira l1ora. dt)pois !lc 
cncrtT~vlo o pnnt·), r quP tralnt!IJ:H't'tll :th; I) rnct•rt'amr,Jlto do C\Jl!'dicutc, 
dc·:;c-sr dl'~t'onlar :->tÍilll'tll~ mel:ttlC' tla rc':pertiY:1 gratiticar:tn. 

~Iinisterio tio~ ~;l'~<II'ÍOS da Faz<·nda. - llio dt• .IJIII'it'n l'lll 

:11 de 1\I:Iio tln 18i\J. · · 

/dfonso Cr,Jso tln As-.:b Fig·rwirctlo. Pl't\:.:irlealn do Tribn
n:-rl do Thcsonro Xncionnl, corlllllllllica 10 Sr. !n,;peetor da 
Tltesouraria de Fazenda da Pnwineia til' J>ernamlirteo, em 
resposta ao seu ollicio n. ti i de ::l~ de Abril pro\i 1110 tinJo, 
que fica approv::ulo o :.:t•u :teto tlecitlindo t~lll scs-;~o da .Junta 
qui' ao~ f:ollaiJtlradorc,; qut• t•nrnparr,cerern :'1 1\t'p:irlil:iiu tlt•· 
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pois de ~~nretTMlo o ponto, m~'' tknlro tla pri 111eira !tora tlo 
t'.XJIOdientn e tr:tlt:tllwrcm.uyr:t!ll<'. 1'1[1', :<r· dn.,;eonlt• somc~1t: 
mr'tade da re,;pect.va grnt11tea•.:ao t11arw; [HIIt t•dt'lldo-st•. [J.l!.t 
com cllcs, quando faltart~lll, do IIIC:illto l!ltilltl t[Ut~ Jlara ~·on1 
os empn•gados intt)rinos : 'ist<l p,;lar CS:<e aclo ilt· .. acco.nlo 
com o disposto lltl art. 2\l, ~ :1. ". do Denoto 11. 1Jlf>-l <lt~ h dn 
AIJril tlt~ l8G8 ~ a pratic:t >t•guida no Tht~SOLHII. 

:'\. :lOil.-FAZE:'\IL\.-E\1 ::1 111: \i.\111 111·: lilí~l. 

Jlt~l'lal':l IJll:lP-.; OS t}IJI'llWI'l\lilS ljl](' '-'1' dt'\ I' 1'\~~~1' 1\.l" lt;dJjijl;tlld3'- :lll 

lllf'i11 S1Jld11, 

1\linistr,rio do,; l'íegocins d:t Fawntla.- lli11 tlt• .bnriro 1'111 
:11 dt• :M:1io tb IHI~l. 

AJronso Cl'bo Lle .\>si> Figueirt~do, l'rl'sidenle tio Trill\ln:tl 
do Thnsnuro Naeional, dott'l'lltina a<h Srs. lll'[ieelort),; tla,; 
TIH•sonraria:< úe Fazenda qn<', al,··m tios tlocnlllt'lltos inúir·a
dos nos arls. 2.• l' :l.", ~ 2.", 11>'. 1, 2 I) :.1 do llntTI'to n. 
::IG07 <ln 10 Llt) Ft)\t'rf)iro tln IHtili, nijam tia-; h:tliilitantla:; ao 
m•:io soldo qnn jnnt0111 :"i' s11:t:' IH'li<·(n•.-; os :ot·g·uiltt<'s tlo-
t:urnrntos e prov:ts: , 

As Jilhas viuv:tS- 1.". t'<'rtidi> ., d<) ras:illl<~llto e ti,• ollito 
tle seu:< nwrillus; 2.", justilir:wão ti<) não l'\istirt'lll irm:ls 
solteiras n irm~o:< muntll't•s ti<' IH :lllllOs; :L". justilicaç.~o llt• 
q1w se cnnserv:tm I!Onest:tlllütll<' t)lll ,•,;l:.do uc viuvt·z, e vi
Vt•rrtlll ,;rmpn• •~om O't'tl' 111:trid,,.,, 011 r;:·"' t:.,livt·r:llll tlivor
l:iad:ts, nl'm, [H>Io seu 111:"!o prnectlitttCiilO. llelit's o;epar:ttl:ts. 

As !ilhas (':JS:Hhts-1.", Ct'flitl:lo un ()1\Salllt'llt<J; ::l.", jttslili
eação de não t•x.io;tirelll il'lll~' :<olll'iras ntr du1·a,; e irm~os 
uwnorcs tlt~ 1H :nmos; :L", justilit·:wão de I[LUJ vil't'lll e<Jill 
Sl'llS maritlnc; e llltnc:t estivN:tlll tli1 oreiad:ts, 11<'111, pl'in st'll 
111:.111 [II"IJI'I'tlillli'llli!, tkllt'' Sl'[i:tr:td:t.-;. 
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x. :30\l.-FAZE:\n.\.- E\1 :a DE ~r\Io nE JR7\l. 

\a ltahilil<u:ITo para meio soldo d:L..; lilhns dt• ltliliLtn•s, ra~:tda-:, n:io t! 
licih' e\igir a pror1 tlt• qut~ trala 11 art. :l. 0

, ~~.o. 11. li tln Decreto 
n. :!~!117 d1• 10 dt• F1'\t'l'l~it'1J d1• lK!iG. 

Ministnrj,, 1los NPgo1:iu> rla F~z,•nda.- 1\io 1lr! .l:tneiro em 
:11 !li' !\!aio il1· I Rí\l. 

Aii'onw Cdw tk A,;,;is Figucirl'iln, l'l't•:.:itknle do Tribunal 
do Thesouro N:u:ional, 1'111 dnl'l'rinwnto :1 pntit:ilu transmittitla 
pclrl Sr. lnspi:l'tor 1!:1 Till'o'lllll':l!'in dr Fawnda da l'rovinl'in 
do 1\laranh:lo ron1 ollieio n. 1:2R de• ::m dn Novembro 1!1: 
1:-liR, na rpwlo C~pit:ío t:Jysscs Au~uc;to !],: ,\IIJilqtu•rqnA 
Salli'S rr:c]:llllllll l'llllll'a :1 ilt'l'io':"'ll) da !lli'SIIla Tlli'Sillll'aria, IJlli' 
n,:g·úrn :'1 llllllhcr do snpplicanlt: ll. Sl'ba,;tiana ltlalitw da 
Silva Salles, o tJJcio soldo rJo sr:u li nado pai. o Capitão refor
mado do E\ercito, José Franei:.:~o da Silvn, pelo facto dn Hiíu 
ter vrov:ulo qnn !llllll:a I'SiiV<·ra af:1,;t:u!a il,•,tc, por nü1o pro
CI:tlimento, 1l1' qur: re,;ulta:;sp n:ln tt•r sido por nlli: alimenla
d~. 1lcclara ao dito Sr. lnslll'l:tor que n:u1 ,·: lieito e\igir d:1~ 
filhas cao;nrlas r~ssa prova, que s,·, 1: ob!'igatoria para as soltei
ras, na mrma rJo art.:~.".~ ::L", n. ti. do Ih·creto 11. :lG07 de 
J.O de Fevereiro de JRiiii, inlPiran1rnte inappliea\·1'! :'1 lw!Jili
l:lllda, d1•sd1' IJI!fl SI' l'll'<lll. 

X. :1111.- I•'AZEXIL\.- I·:M :~ !11•: .lU:'> I lO DE 1H7!l . 

. .\pjifll\:l a t'l'I';H)'il dl' nrna 1:11![1'dllria 11:1 yill:t da Sorr;t .\t',!.!\':1, P10· 

\ inri:t do Hio l;randt• d11 \l)rle. 

~Jinisterio dos Nt·g·o,·ios da Fnz•]Jllla.- l\ir1 d1· .lant•iro Plll 

:1 1!1~ .lunll11 1le !RI\l. 

AIJ'o!ISII Cr:lso 1lo 1bsis Fi~·11ein:drJ, PrP,;id,•nte do Trilnuwl 
do Thesouro \:ll'ion:d. i'IIJIIIllllllÍI':I ao Sr. lnsJH'I~lot' da Tlll'
sournria dt• Fnzenda da l'roVIII'~ia do 1\io r;rande do Xurte. 
em resposta ao sen ollir:io 11. :n dr• :i dn l\l:lio prnximo lindo, 
qnn fica :lJIJll'OV:Iil:: a dt)liiJCI':IIj~:) q11P tlllllllll Clll !'IJSS:tG da 
.ltmta, :'t vi:ita 1la rcprec;cntac:~o da Cam:trn l\lunicipal da 
vi!la 1ln Sl'rra Negra, 1le crear umD Colleeturia na lllliSilla 
vilin;; e liem assim rk !llnrcar a porcentnu:em dti :ltl "/,. aos 
respectivos empregado,. scn1lo :2:2" .. ao t:rdlPctor () H para 11 
Esrri\·~o. 

.\f{OIISO Celso !f,. x~sis /<'i~JIII'il'l'rill. 

,pdV"J'.J·I:f'IJ'\'f' 
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N. :lll.-.li'ST!I:,\.- E.\1 :\DE Jli:-;110 DE 1Ri9. 

;\,i-.:o dt• 3 dt• .lunh11 tle l87~l. sobrr o:-; HJ1'110I'l'S tjUl' as-;r•tilatu JII'<H\·a no 

corpo 111ililat' de PoliC'ia da C1i!'l0. 

:J.a Secçi"to.-Minbterio dos NPgocios tla Justit_:a.- fiio tle 
.laueiro mn :\ de .Junho tlc· I X7!1. 

Comrnunico a , .. S., Plll re;;po~ln ú >lW inform:u:iín de 26 tle. 
:\I aio nltimo, soh n. 2:\H, fJlll' o f()fjtUJrintento til~ Canditla 
Antonia Mnrtiw:. pedindo a llnntis:;ão do serriço para seu 
irmão .lo~o Baptista Martins, qtte, nJH~zar tle Illt'llOr. aprt'SP!l· 
ton-:Ot\ por ;;eu proprio arltitrio ,. foi nli;tnllo no t'OI'JlO dP 
polit·ia, tcvP. o SI':' 11 intf' dt•spach": ' A ri'd:llnação dt'Vt1 si' I' 
feita pelo IPgitimo tutor do ir111Üo tla :'ilpplil':tlllt•. eom inli'r
l't•reneia 011 ·informaçã" d11 .Iuiz d•· Orpliãos." 

E por e,.:tn oecasi:·\0 JH'I'\ in o a \'. S. <!'te parn o alistaiill'tiiO 
dt' llle!lores dt'Vll snr ('Xigida a IWt~essaria :tutorizn\';1!1 ou 
eonsenso tias pPssnas f!llt', srgnn1lo o tlirnito, intl'rVPlll nns 
l(lli'SllÍCS rt•latiV<IS :tOS l'llllli':ILIIS 011 !'>lado dos l'eft•ridos 
menores. 

Deus G11artle a \'. S.- J.o(ayette llndriaw•s l'errira.- Sr. 
Temmte-Coronrl Cnilllllandantl' l;l'ral tlo eorpo militar dA 
l't~lil'in <la C•',rtP. 

N. 312.- FAZENDA.- E~r 1t nEJl!'<IIO nE lHi!l. 

Sobre o sollo ,1 qnP c:->t~n sujeitos ~·~ titulos de nomca~:ln do:-; Eugenhciro:-> 
d:l F"lr:l(l:t d1• f>rro d · l'anlo .\fl'onso . 

.\linistcrin tlos Nrg-odos da Fnwnda.- Hin tln Janeiro em 
dr: .innho 1l1: IH7!J. 

111m. P Ex.m. Sr.-Como Avi>o 11. 71 iln H tln Maio ul
timo rt'llWLtPU·lllC \'. l~x. n c.·,pia llo olHei o do Engunh1•iro 
Plll chefe da Eslraila tll' ferro dt: l'anlo AII'onso, rP!ativamtmtn 
:í parte llm: 1lirPilos qut: dl'ix:~raill de ser pago~ por Franci-;co 
de Limn n Silva n Edtwrdo Angnsto Torn•s Cotrirn, tjne 
t•xcrcernm o Jogar de Cnndlll:tor de i." clas:;e da Inf)SIIW es
tralla, alim d1: t]UO o Th•:sotun .\:lcioll:il torne "' llüCt):;snrias 
providt•ncin>: par:~ 11Jo lk~1r priv:11lo do> reft•ridos direitos. 

A' vista u~n ,t'J da Cire11lar 11. to:i de 10 dn Abril de 1H7:2 
r-çpficando qnn r•st~o sujt•itn..; ao ~ello de 7 °/ .. nllicanwntt: os 
titulo~ ou veiii'imrnto:; qnr pPia li•gislaç::lll alttl'rinr e:;tavam 
si 111 u llarw:lllll'll tn 1 dtri gados :w :;1:1 lt> provoreional de 2 "/o e 
:1os novos e velhos direito>, sendo pol'l:mto is1•ntns daq1wlla 
1:1\a os quo sú IWgavanl o.s rcl't•rido-; dil'l:itos. mas Lambem da 
Cireular 11. ftO::? d1~ :!'1 d•· Olii!IItl'tl do m<'>lllll :lllno, qw· 
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isentn dos;;"/, as gTatilicnçl,rs trmpornri:ts, 1lPclarando fJill' 
~ts uutr:ts, sPja l)lt:tl fúr a natureza 1lo titulo, nstiio sujeitas a 
dleo-:, entendo que os Eug·l'nlwiros l'llt quPstiio al:ltnrii-Stl 
obrigados sóment~ ao scllo de i)"/ .. , pois que as ftmc\:<i~s fJlll' 
exerem11 não são de natureza pi1!'lll3IIC!lte, i.'>to é. niio se ori
gin:tm de emprrgos propriamentn ditos. 

Os Avisos ns. 2V~ de 1 de Ag·osto tle 1872 c H de Abril ile 
J:~íí dl'clarnnt flUI' as B011ll':ti'Õt1S dos l'lli]JI'l'g·allos da Estrada 
de Ferro D. Pt•dro li cst:to snjcitos ao sello de 7 "/". 

Esst•s avi>os, port~m, não tôm applil'ariio ao raso de que St) 

tratn por isso <JlW os emprrgos d:1 estrada foram crea1los 
pPlo 1\eg·utamento n. !i2:lH A dt• ::!R tk .lnnlw de LRiti: tt\111 

· ortf,·natlm: e gT!lltiliençl"~'- liguram di:<t'rÍIIIinatlanll'ntt· nos 
orcamr•ntos, siio t'lll ti111 yorl.ladeirtJs emprpgos puhlit·o,:. 

E' eerlo IJ!W o art. H:; I!Pdara qui' os emprcgatllls ~t·riio 
considerados em comJnbsiill tmnporaria l'lltquanto o Poder 
LPgi,lativo niio rm;ot\·er o contrario. 

Mas i:<so niio 1111's tirn o cnr:tt'tcr dt' t~lll[lrt'g·:itlos puiJiieo,:, 
pois, I'Omo é sabido, hoje to1los "" CIIIJI!'I'g·atlos 1lc adminis
tra~·iio sflo amoYiVLlis, a arbitrio do (;overno. eouforme jú 
havia feito igunl tlel'larariio o art. i! i da Ll'i de 'J de Outu
ln'o dn H!:ll a rc·srwilll tios PlliJll'l'gadns do Tltt•som·o n 
Tltcsourarias. 

lli'llS l:ll:lJ'IlC a Y. Ex.-Jfl'onsn c,,fso dr>;\ssis Tiiljiii'ÍJ'i!tlo. 
-:\'S. Ex. o Sr . .Jniio Lin;.: Vil'ira Can<ans:ío de Sini11t1Jú. 

'(>,.: 

N. 31:l.-liUEHIIA.-E~r '~ DE JIJXIIO DE LR7\J. 

JlL•rl:n·.t qu:H'" a·~ :tllrihtdt.·t!es, tpw rnmpetr111 ao llfliri:d ~ultaltt•run. qiiP 

COirllllillld:t COlliJI:IIlhia. 

~linistcrio dos Negocios <la l:uPrra .-1\io tlt' .Janriro em r~ 
<ln .Junho de lR7\l. 

111m. e E\nL Sr.-lleclaru a\'. E·-;., par:1 srn eonhccimrnt'l 
t' l'lll additanwnto :w meu Aviso tle 6 de Maio proxi11w flndo, 
IJU•' a11 OIJieiat sullal!crno qnc eo1nm:111da e11mpnnhi:1 sú ctJtn· 
pl'!em :tS nttrib11ir:õtls marenda,; 1111 l'npitu!11 1:1 do l\cgllla
mnnto approvn1ln pelo D1•crPto n. (i:lí:l dt· Hi dt• Novembro· 
de 11-liti, salvo 11 caso rlc fnlt:1 :d,srd11ta !11• outro~ ~ub:dternns 
pnra o. :-crviço l'Xlcrno .. em qnt• o Comlltnnd:llltC do corpo 
porlera drsl.'.mar os fJIW d1•ver:·1o ;.:r•r t•mpreg·at!o" no ll1l'SIIIO 

.cervi~·o attenilenrlo :ío-: sua:: gr;~dua<:Õi'' n antiglliil:ltlrs. 
Dnns l~nardn a V. E'i..-.llurque:::, r/n 1/!/'1'111.-~l'- t:m\

SI'Ihniro Ajl!lhtntn t;cllt'ral do E\l'reito. 
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N. 31"'.-.IUSTJt.:.\.-E~I :; DE .WNIIII llE 18i!l. 

Declara qnn os réo-.; Stlntcnr·indos devem cumpri!· as JH'nas no~ Jogares mais. 
proximos daqncllP t'lll tfllt' cnHJnwltrranJ ,) rrimr, salra;;; ;1s t'\rcpr:ilc'-', 

Jcgcws. 

:I, a Sec6io.- J\linif!Prio dos Nrg·ori11s da Justiça.- Hio 1lr• 
Janeiro ci'n ;; de Junho t!l' IXifJ. · 

Illm. eExm. Sr.-Em rrspm;La an Aviso dt• V: Ex. do· 
H do 1\Iaio ultimo. wul\fl a houra de COllllltUnkar que os 
scntcneindo~ devem ctunprir ~1s peuas na maior proximi1lnde 
po.ssivel dos log:tri'S dos dl'!it·tos, salvas :1s 4<"\CI'JIÇi'JCS legaes;. 
oct~orrellllo, tdém disto, IJI!f) ~~' ditlienldndes provenientes 
da agglomeração de presos na cadeia 1la eapital de ~finas 
tlemes tamlH.'IIl se vt•rilil:am Jt:ts u11tras prisõPs, quer se 
achcn1 a e:1rgo do tloYI'l'IlO Imperial, qtlf'r soiJ o regimen 1las 
províncias, que uiio pndl'm ser eonstrongidas a augnwntar O· 
iliSpl'lllliO f'Olll :li'I)OIJllllfld;iÇ;IO i) SliSII:lllU tk. ]ll't'SIJS pNtPn
l'elltes a 011trns. 

llrms 1;uar1le a V. l~x .- ta{aiJelle llodrignes l'ereil'a.
A' S. E\, o Sr. l\larquez 1!0 llt•n:d. 

N. :)L'i.- FAZE\Il.\..- E\1 ;; DI: Jl l'IIO IIE IHi\l. 

Fi\a n:-; \·!'nrinH'IIIr)-; do-.: t~lll[ll't'.~adn" d:t 'lr~ . .,:t dt• Hcntl<lS d1• S. l:hri-.ltnãn, 
ProYincia dt• Sr·r~ipt·. 

Ministerio 1los Nt•goeios d:1 F:lt.t•nda.- Hio de Janeiro l'lll :; 
tle Junho de IHi\1. · 

,\fl'onso Celso dr, A~"is Figueiredo, !'residente do Triliunal 
do Tltesouro NPt'ion:d, eo1nmnniea no Sr. lnspcc.tor da Tlw
souraria 1le Fazenda da Provinda de Sergipe que, ú vista tio 
que informa em seu of'licio n. H do L" de Maio proximo findo, 
foram flxados em i :!~00-';ooo •1 vencimento annual do AdnJi
nistrador e em \lOO,SOOil o do Eseril-iio da l\lc•sa dt• 1\rntlas de 
S. Christovão, 110s termo-; do paragrapho uni co tio art. Hiti 
~lo 1\P~ ulamenlo annexo ao Ikcreto n. ti2í2 tle 2 1le Agosto 
dn f87ii ; sendo dous ten:os ahnn:11los como ordenado e um 
lt•n:n rolllO gratifica~~o . 

. I f/unso CPlso rlt• .I ssis Fi.'JW'irt•tlo. 



N. :llG.- FAZE.\'))\.- E~! tinE .11'\"líO llE !Hi\l. 

. .:\sscml~ll1a as fal11·iraq dt' dl':->t'::HOI,',\1' :Jl.~ud.lo .'1;; 1lP tPt'ido:' dp Li. ü do

clara qnc o tlPposdo de .1~1Ft d:1 Cnlll}):lllllia ll)1lratdirn, d:t rid<1tle do Jlio 

(;rande do Sul, JJ:Io o-:l:"t sujeil0 ao iutposto d1) irHlu~lri:ts. 

l\Iinisterio uos Ncg·orins da FnzPntla.- 1\io dt• .lanPirn t'lll 
., dtdunlio de IRi\l. 

AITon;;o Celso de A:;sis Figneiretlo, Prt·sitlent~ tio Tribnnnl 
do Tltcsouro Nneion:il, commuulra no Sr. htspPrlnr lia 'l'lw
sonrnria de Fazenda da Prn1·ineia tlt: S. l't:tlro do I\ in t:rantle 
do Sul, l'lll !'t''Jlm;ta :w seu oflit:io 11. 2:l\l til' 2H dn lh'zemhro 
tlo IHiH, IJllC a fuiJrira tln tct:itlw; dt: li1, t:xislt~ntt• ua t'itladt: 
do 1\io Granth•, 1..li:n: ser :t:lO't'!nellwdn :'1:; tll' tlt•sraroçar algo
d~o, pnra pagar a ta \"a li\:1 de 12;)11011 t: a proporcionnl do 
:; "/ .. elo valur locativo, intlicntl:ts nas t::tltPll:ts A. fJ._" ela;;sc, 
I' ll, :1." clasw; visto não potlt•r sl'r a:'senwlhad:t :1s tle fnzt~l' 
Jnoias, romo decirlitt ~ lllt'Slll:J Tilf'SIItJI':tria. por e:;'are111 as 
l'aiH·icas de teeer alf;ocl:lo bentas do imposto cl1~ industria:; o 
JH'oli,;su()s, lH~Io Jlr)gulamt:nto tle t:i ll, . .lnllio de t:<,ift., t:Jll .-ir
ltllle do art. 10, ~ 'd, tln Lei dn 2H 1k ,Sctl'milro;tlc 1Hí0. 

t)uanto ao deposito cl1\ agua dn Comp~tnhia 1l1·draulica, não 
est:í sujPito ao imposto do indnstrias f' prolis,(íes, por sl'l' tle
penrlt>nt·in da dita COJttpanhia, t[tte j:'t dt•Vt' est:1r lriliut:vla . 

. lffimso Celso de "issis Fi{JIU'irl'dn. 

N. :llí.-FAZE:\'IL\.- E~t ;; lllc .!tiN!to DE IH7\l. 

Suhre :L ~~ntrt•ga de IJt)llS pt·ltnnrcHles ~t lJera11\as d«> :tn..;t•Jdl·~, 1'1\lljll:ltiln 

Pstirt•rrtn liti.c.::iosos 011 pt)nde!'l'rtl dt· rcCtll'"o.-:. 

Mini,;lt•rio dos Nr!.!twio,; d:1 F:1wntla .- Hio tl•· .l:mt·iro t'lll 
:idt• Junho dr IHí\l. · 

AJ!'omo Celso di' Assis Figni'Íl't)t]o, l'n•sitlí'lllü tlo Tril.Jttnal 
tio Tlll~souro Xaeional, rr•comnH'.Jl(la aos Srs. Jnspt•t·toms dn,; 
Tlwsourarü1s de Fazentla a lil'i oh,;nrv:meia, 11:1 parir\ que Jlte,; 
toca, do Aviso Cireul:tr do ?\Iinistcrio tla .Tt!stir,a dt: 21 dt• 
.lanl'iro de n:m:J, ailnixo trnn,wriplo, tl2rlarnudo sÓil IJtin eon
dit;Õils se clevn111 Pnlregar l10ns pt·rttmt·t•ntt:s ú IH•raw;a dt• 
3llS()JJ(t:s, OITH[lUilliO f's!iVt'!'t'lll Jitig·ioSIIS llll fii'Jll]i'I'PIII l]t• 
n·eu rsos. 



2.' SPcr:~n.-Minisll'rio dos Nc~·nr·ins da .ln<li~n.-1\io UP 
J:meiro ern 21 ur· .Jnneiro rir IHG:I. 

lllm. r Ex111. Sr.- Sentio dr convenirncia pnJ,Jica ::H~nntc~lar 
os interesses dn Fnzenila :\nr~ional r• os direitos !las pnrtes por 
oecasião ria r~ntrog·a Ut' I11'11S pr~rtcncnutrs n lleranr:a ue 
a:tsrntcs, cuja pmpriedarle :tinrla se al'lta em tPin jndieiaria. e 
amda no nlttmo recnr,;r1, afim uf' 1('11' não sejam Pill[Wssnrlm; 
it~uividuos cujo domínio 11~0 sr• :ll'ltc JH'l'ft~ilnmcnlP rreonlw
ctdo pelos Trilmnat•s, ![111' plllll\111 11iio sú tlmnnilienl-os r•m 
grande pnrlr·> mas iti!Pir:.unentc tlbsipal-os 'em garanti<1 
algnma para o lcgitirnopropriclnrio, :tssim injnstnrnentP r•slm
llwrlu, r•otno ptit' 'ezt•s !t'llt ncontel'idn, eonyr•tn ![lll' \". E-.:. 
orrlt•JIL• :w;; .i11izr·s tl,•,;sa pru\·inria l]lll' HÜII C:\[ll'l'alll nwntlado 
nlgnrll para a enln•ga d~ tnr•,; l1ens. sem q1w 11'' rr·,;preti\·o-; 
Jrrl'lkirm; 011 Jcgatarios [i'Jlli:llll Jll'<'Stado J1ança itlonea til' resti
l!tÍI_'ãO dos BW~lllll:' IH'ns ,. >~'lls n•tulinwntos aos k.!.:·ititnos pro
pri~tarios, lr1go qur• definili1·:11110111c tAnlramtcrmin:ulo o plr'ilo, 
t•xtmctos rpt:tC3!JilCI' rceurStlS. 

Dcns (;narrle a V. Ex.-Jt:ii:o Uns l'ieim C'unsonstio rll' 
Sinimbú.-Sr. l'n•:;idellil' da l'rovinl'ia dr• .... 

N. :ll8.-- l\L\l\INIT.\.-- An~:o nE ti nE .li'NIIO 11E 187!). 

])rc.lara qnc o~ fm('mhros fia t·ommi::;s:lo tln C\:tmr llt• prrtcntlcmtt~~-.. a 
carta" de I marllini..;f:t:', n:in lt'•m dirrito :1 !'lllolnuJPilt.ns. 

N. l06::L- 3." Sec~:ão.-1\Tinistf)rio dos NPgo•'ios da M~
rinha.- l\io rl1• .l:lllt'il'u. ü de .Junho de 187\l. 

. I 

Declnro a V. S., em :-:olnr,iio ao ~e11 ofli1~io rir~ 21 t[l) Ma i o 
nltimo, que, nos termos tlo Aviso n. 1:27ii do i. 0 til' .Jnnho 
tlc i87ü, c:om!Jinarlo r:om o art. 2Ui da 1\cgulnmt'lllO r!c ~ de 
Mnio de 1871, os mcmhros da commiss:"10 cxanlinadora rk 
intii\·iduos pretcndi'Hl(',; a eartas de machini:<tns uenhulll 
direito têm ú Jll'I'CI'fll.':"'o rlt• emol11mrmtos rpw sú snriio arre
r::HI:ulos como l'f)nda 1lo t•:,tntlo. aeiTe·;cnndo tpte pl'!n art. 2." 
das l11strne1·Õns anHexas :111 ill'l'fi)Ln n. :;!(iOO d1• ::l de .Junho 
de i8ti0 sernclhalltC Cotntnis,;iio C0111lJUP·SP tio Jnspector do 
Arsenal e rir• dntb EngnniH•irns dil macltinns, nos rrnaeo; eon
rcdr• o nrt. h." rl:r'; liii)Strta' in>l!'ilrcõe,; Pli!Oinruenllls i\ não 
gratilic:Jções. · 

llcns (;u:rr.ln a V. S.- .Tt•IT'J f!ureim d·· Mmt1'1l.- Sr. 
lnspretor rio Arsr•twl ti,• ~!arinli:1 rl:1 l'rovincia rl:1 Bahia. 



DECISÕES DO GOVERNO. 

:\. :31\l.-FAZE~JH.-EJlÍ DE Jlli\llU l>E ltlí\1. 

Prohi!Je o c;tl'l'l'~:J.l11úlllO 011 ~ahitla de navio~. em ,··poca~: l'pidt•mir a~ au 
menos, ~Clll que ante:-; teuha111 sido decla-i·~~tlos li·npos pelo wedico da ri:..;ita 

s<HlÍtari:t. 

:\liuistcrio tios :\q;ucius tla Fn,·uda .- l\i11 dt~ .l<lllt'ilu Cllt 

7 a ... .luJtho tk IH79. 

Q!wira V. S. dnr :1s Jwees::aria:< pl·,,vitll'nrias Jl:n·~ qtw n:to 
stl Ct>nsinta 110 car!'l·gamnuto nu na ;.:lltitla de JHI\ iu', Pm 
L'.[HICl\S epidellliras :Hl Jllt'llll!', Sl'l11 que :mles tenlHIIIl :;itlo 
tlerlaratlos limpo:< pelo mt·tlil'u 1L1 Yisita s:Jnit:ni;J interna tlo 
purlo. t·onfunnt' stilil'ilt·\l o 1\liui:-;!el'io tio l'!l['l'l'ill 1'111 A\ iso 
n. 20lil dt~ :ll dt~ J\laio ultimo, visto illfomwr o liiSJICI'l<ll' 
de smtde do porto haver nlJscnailll oue :dgnns n:wios cstr·:Jn
g·eiros tl'aqui sabidos arri!Jam ou a ·t·stll porto ou a outros do 
llllperiu, em virtude !],~ drsel1\ olvimcnlo <13 ldJ!"I) :Jtnar·ella a 
bonlo, e n:1o poder attl'iiJui;· isso senão :1 faltn tlc llesinft•e6to 
eompktn qwm1lu !':ÜH'ltl, q1ter t'lll lastru. qw:r earrcgn1fo,, 
a[H.•znr de tet· lia v ido nclles a manifesl<Jçiío lb liltl\c:;ti:~ qn:,!ldo 
estacionados, por ni1o quert'I'CIIl os Capit:1cs. coJtsignalm·ios on 
JH·opriPtaritJs, seja l[llal fúr o motivo, sujl'itar·sr• ao inco1nrnodo 
e trabalho daqnelle dc1·er illlpo:;to pr:b autoritladl' sanitaria 
em benclicio ddles e dos porltiS dr: t!estin11. 

Deus Guarde a V. S.- Af(onsn Cl'lsn de fi.ssis l<'iffllt'Ú!'rlo.
Sr. Inspcctor da Alrandega do Hio de Janeiro. 

:'\. :1:20.- AGI:!Cl!LTUHA, CUi\Il\IEl\CLO E (IBHAS l'UI\LICAS. 
- EM 7 m: .tUi'íllil m: JSi~l. 

\o Din~clül' do:; Telegrapho .. ;,--- Faz pro\isori:t!Jl('tllc e\tensiva :ws lcli·.~r.tlll
mas tr:lllsatlanticos cxpcdiJ.o:; pela \Vo'-lt~\'11 l\ Brazi!Lt1t Tt lr·~r;qdl Colll
p~tn.\· Limitc1l l\.18 linha" terrestre~. a tariLt t•-.l:JlJt'lt•rid:l [!ara os LL'II'.'c!.I'Jin

l!las iutcruacionacs. 

:\. H.- 3." Secção.- llircr;toria das Obras Pulilieas.
Ministcrio dos NPgocios d:t AgTieultllra, Couun~rciu e OiJr<JS 
Publicas.- Hio de Janeiro r•m 7 dr Junltn de iRí!l. 

E.m rlefcri1nento ú petir::1o da " \\'estcrn <'i:. Braziliati Tclc
gTnph Coutp:my limited '• e de conl'onnidaLlc com n ,;ua in
formaçi'IO de ~H de 1\I:lio ultimo, dednro a V. S. para os de
vidos effeilos que liea J:lruvisorinmcnte e\.tcmil'o aos ll'le
grnnnuas transatlnnticos fJUC a mesma companhia honvt~r de 
passar pelas linhas do Estn!lo até a cid:tdc do Hecife, Balda e 
Pará, por :;e acharem interrumpi1las as ,;nas linhas, n tarifa 
esta!Jcleeida IHtra os telegramm<lS inloruacionae,.;, nus termo:; 
da Convenr,:ão de S. Pctersburgn. 

llcus (;uanlc a V. S.- Jnilo Lins Vir·im L'ansansan rf,• Si
nimlui .- Sr. Di redor Gcr<d !los Tdcgr:lphu,;. 

,r.,,pcAf".j'\:AIV' 



::JOG 

~\. :ui.- FAZI•:.'íll.\.- E~1 \1 1>1·; .11 s1111 Pl•; !Hí\1. 

Ht'II~Ya lkni.·~Jtll .\JliiHiiO l't•n·ir.J Caltla~ dct 1111tlLa qllt' !hC' l11i inq,oSLI, p()t' 
n:ío ler t~nlr:tdn 110 prazo d.t !(•i. Crllil ,1 illl!llll'llllri.l d1• ndillllC"i :lrt'L'IH.tLtdn--

t'lll da'~ .\I r~ll\dt·:-·;1. 

Mi11islcrio d!)~ N!'C:OI'Í"' d;l F;m•nth .- 1\io 11!~ .la11t:iro 1'111 
() 1lP .lunlio 1l1' 181\1. · 

1:omrnunito ~V. S., par:1o,; dmith; ell'eiluo;, q1w kmlp :;ido 
pr•·:-:01111' ao Triliu11:d d11 Tlw<uttl'll .\at:i1111al o rctJllCl'ÍliWillo 
tlc lk.nié;llil ~\1111111ÍO !'I'I'<!ÍI'II l::iltl:J' pP1lind11 '''I' n•le1·adn 1!11 
mulln tk ::W" ,, IJ'''' 1'11i l'lllld<'!lllt:lll" :1 p:,_c:·:,,-, por n:111 ter 
Pnlrad11 !li I praw de 'tS l1111 as li\111L1,; nn a ri. ::n do l\i1c;tila
!lll'llln ,],• l\1 de :-\l'il'llllil'll de JHiill. ,.,,111 a itll[lllrlanl~ia dr• vari11s 
\·ollltiJe,; IJIII\ IIITI!lll:lillll 1'111 pr;u::l d1• H d1• \[:11'\:11 iiltÍlllll :'1 
porta 1kss:1 .\lf;lllill''-:1!, 11 llli'SIIL" Trilittllal t·e,;ol\·rlt [l"l' eiJLLÍ
d;~ilt: mlt'l:ll' o pcli,·io11:1rill d11 rderi1l:i lltlllla, vi,;lo kt pro
l :11\11 I!Olll atli'Sliidll \IJI!dÍI'II 1111\.1'[' :ldiii'I!Ídll ll:t l.:ll'liC ![o di<l 1'111 
f[IIC idl'ei!lllOU·SI! O Jeilf1o, I~ 111111 Jlllikl' [1111' e,;,;,• JllOLÍ\11 l'l:IÍI'Iil' 
tlt!l':illll' :IIJ!Hdk ]ll'ô!ZII 11~ IIII'I'I':Jdlll'ÍIIS IIJ'I'I)IIl:1lilli:l,;, dC\'C!li)IJ 
JIOI' eollSI'gllÍllk o'l't·-1111' I'I'SlÍIIIÍI!:l a llllllla de l[lll: ,;1: lral:1, 
r],•,;de qw•. l1:ttlta enlra1lo [111!':1 "' c.d·r.·,; ilP:;ta 1\IJ]Iarli•.'~" C.lltll 
a impurlaneia da :lt't'UIIt:,l:u·:,o. 

Deus l:u:ll·dc a\'. S.- ;t,'j,us·J Celso de "lssis 1-'i'JIU'ÍI'c'lo.
Sr. Jn;;rwt:tlll' da .\lf:11ttl•·.•,11 d1} 1\io 1l1' J:llti'ÍL'II. 

I _(\:J·' 

.'í. :t!::!.-F.\ZI·:.\11.\.-1•:.\l 10111: .J\J\110 111,: IS/\1 . 

. \-;I ~H:I~ <\('HIJllli!l:lll:l~ 7;\rl/,' di'll'ttl :-'Cl' <1'-'Sl'ltlelltad:lS ;'h t\1• 1'-..:pcd,tCIIIO par,t 

n p.l;.!:lll\Cii!IJ drJ impo:;to •J1~ itHlusLri:ts. 

l\lini,;V•rio do:; .:\e~'"'i''~ d:1 F:IZI~i\lla.-1\io d1~ .lancir" t'llt 

I O <i'' .I unho til: 1 kJ\1 . 

. \Jl'onso Cebo de A,;si,; Fi~w·it'l'llo. l'rcsiú,•nlo do Trihunal 
dll Tlll:;;oUI'II ;\"aeiorwl> dr~l'i:ll':J :w sr: lnspeetor da Tltl!:'l)lll':ll'Í:I 
d1~ Fazenda da l'rOI'ÍJII:ia dn S. Pnulo, 1:m l'l':'[lo,;ta :10 Sl!ll 

11fli1:io 11. 'J/t\1 rl1: ::Jl de Jl:'Z()IIIIJI'O 11!- 11-líK, f[\U' n:·ILI póde :;1:1' 

l'llllfirmado o :1cln 1111 qne 111'11" d.'t eonl:1, appr11\':l!ldll :1 el:Jssi
Jir:H:~u d:ula pr·l11 t:ollr·,·Loria <k c::unpinn:; no ' 1\ink Campt
uciro 'asscnwlhall([o-o ús ea;;:l' d" hillwrcs: [Hll'qHanlo. SI:Jl(lo 
c,;so esta !Jl'll:cimcn to i ud uiJ i ta velnu:nl1: 11 ma e:~,:a de ~~->pecla
enio, ost:'i sujeito :'t taxn Ji\.n da talJCila i\ .. , :L" elas;;e. do llecrt:lo 
H. ü980 de 20 dn .l11lh11 dr~ IH7tl, eollJIJ ~IJI'CCUl' com o IJllC 

!'Xisto ucst11 C[1rte. 

JfjiJusu Cl'lsn r[,• Assis Fi!JHCirerlo. 



.\. :t::l:J.-.IUSTLL,\ .- E~l 111 IIE .II'NIIO lll·: 1:-lí!l. 

Ht'\ cttt as rogalllri;ts C\fH'tlidas ft:n'ct u t•:-,lrau.~eirl! ser lr.~:disada" !t'·Jr,.-> 
.\'-!"enlt'" Cott:--ttlan•:-. 

Circ11/ar.-:!." Scrl;ilo.-.:\linisll!rio dos .\<'g<ll:i'"' 1b .lll'
liça.-1\io dl' Janeiro 1'111 10 d;· Junl1o 1\1• l:"'í!l. 

IIJ111. e Ex111. Sr.-Salisf:tzl'lldu ao qut: solicil.oll 11 Minis
lerio 1\os .\'egucios Esl.rangl'il'ü' cn1 Aviso dc. :\do ,.,,rrenlc. 
l'l'l:omJilPLlllo a V. Ex. que pnwi1!cnein ali lll d1: IJIII: sejam 
St1111[li'O lcg·alisml:,, [H'Io:.; rcs[H:etivo> Agentl':.; Consulan:,; 
l[ll<ll'SijUCr rog:1torins I'\]H:di1la.s pelos TriiJUil:it'S n .l1tizes tless:t 
pro1·inei:1 "os dos p:tiz''' e:<lrang<•iro>. 

llem (;uarde a Y. Ex.-Lofaycl/1' l:orll·iyacs I'I'II'Í/'11.

.\o Sr. l'rnsidcnt<: da Província dt• ... 

,\1. :l::!'t.-.ll.STII.:.\.-1•:.\1 lO n1: .11 \IIU Jil·: 1H7!1. 

t) \'ur~ador 111:1is votado su!t,filut• o :-:.upplcnlu tlP ~!tiz. snhstil.uto, logo 
qnt• pnr YÍ<t oiHrial lenha t'UIJitfwittJClllO du itnpcdiltiCiltO 1lo tllCSlllO Jtdz. 

::!'' Sc·c~·flo.- Minislf'rio dos N<•go1·i'" da .luslil_'il.- Hio de 
.l:nwiro l'lll 10 de Junho de !Ki!l. 

I IIm. e Exu1. Sr.- E11t l'l'>[IIJ>Ia :111 oJHrio de 't d11 I'OtTilllte, 
l!f'claro a Y. Ex.: 

(JILC as f:.dta,.; C Ílll[Jt:l]illlCillo:.; dos SIIJI[IIf'll\11!' dos .l11izes 
substitutos são suppridos pelos Ver<'a<lol'<'S Jnai.; \'Ol:tdo~, 
co1no "' acha estnllelc1:ido; 

Que ao l'un~:cionnrio snhstituitlo ttllllpre fazer a JtCI"t'ssaria 
rummunieação :'trJuullc a IJIIUlll tiYI'l' il•· passar o r:\cn:i1:io 1las 
l'f'S)ICeli\as funeções (Aii~o 11. l't'1 d1: !I d1: "'l<ll'l;u 111: l~li!l). 
:\las 1tf1o d:•vcJtdo a omiss:lo d1· t<tl fomwlidadr· induzir ]H'f)· 

juizo ao SI'I'VÍI_:o puhliro, 1: sim re>pOJtsaliilidai\r: daqtti•llr' IJIII' 
a praticm·. eoiJ\.()111 quo o iulllledi:tto substituto assuma :1 
jurisdie~·.~o dPSIIi: IJIIP por Yiil otlicial livr•r er•rlcza d11 impe
dimento on f:ilta d11 fuuceionario :1 rJttem lwja d~: substituir. 

l'or esta oecasiilo rei'UllllllCndo a V. E\. IJIIt> infol'llll' sol1n: 
o motivo por qw• não ha suppkntes do .l1tiz su!J,;tilltto da 
::!." var:~, Sl'g-untlo I"Onsta rk 11111r1 das eújJias ju -~ 
ollicio. /~ \ }nTI{EflÃ -;~ 
lku~ (;uanle a V. l•:x.- Lufa!Jclle R r':...\.9&1.f8cifa':-J..I.If O~/> 

Ao Sr. Presillente !1:1 PruYinciil dn S. l':tt "· ~'{"' · c./',if#_ 
* ~ 



();-; IIH'fl'iHlores 1le vidro~, pur lltitlllo, para 1lrn;.!ns e onlro:-. nti~lt'l'l'~ de 
holiea, s;"io a~:-.cmcllt<lt1us a Yidrarl'iro:-; p.lra n pagantt'Hlo c\o intpof:-1 11 de 

itHinstl'ia-:. 

lllinisterio dos Negoeio:; dn Fncntb.-1\io de• .JanPiro t•tn 
il de Junho tlc lKi\l. 

"\Jl'onso Celso de A:.:sis FiQneircdo. Presi<lt•nte do Tribunal 
do Tltcsonro Sadonal. coulnnmica aus Sr:;. Inspeetores das 
Thcsourarias de F<IZülld<l, [l<lra os devido~ dl'eitos, que os 
mercadores ue vidros, por miudo, para drogas c outros 
misteres de !Jotica, l'11f<1m as:,emelhauos a vidraceiros, e su
jeito;; ú ta'{a lixa da tallella 111., 'L• elassc, e ú proporcional tia 
tabella I), J." clas,;e . 

.lff'uilSfi l.'elsu de "lssis Fiya··in•rlo. 

~. a2li.-FAZE:IDA.-E~1 H DE .ll'NIIO llg tKi!l. 

A' cxpodi0ão tla:guia {l[tra p;tg.unl~nto~ de' i.t}~posto . ..;, de\'C prccclicr rutpLeri· 
monto tla p~HLn ao Pro(;tirador Fiscal que oflidon 110 .luizn tlus Feito...:, 

para ::;u:;pclalt·t' o au.Ltm~:nlu d.1 t'\I~Cu~·:to. 

Ministerio dos :'oiegoeius tl~ F;lztlllla.- Hio de .Jaueiru em 
ll de .llmhu de 187\1. 

AJI'onso Celso de As:<is Figut•in:do, l'residenle do Trihttllal 
do Thesonru .\acion:d. CllllliiiUiliea <~O ~r. Jw;r,cetor da Thc
souraria de Fazrnda da Pro1 ineia <li' l'eruamiJUcn I[UC foi 
indeferido o rCIJUITimcnto transmittido com o scn ollicio 
H. 8~ de 10 de )!aio Jlfil\imo lindo, em que Luiz Fern·ira 
"\lacicl l'inltciro rc1:lanHJII contra o a elo da !lii'Si11<1 Thesou
raria, que negou-Jit,: gnin, pa,sada pda S1wçiío do f:ou
l<'HCIOSO pnra pagar, cuttl a eomr•elmlte multa, a taxa de uma 
nsera\·a, relativamente ao exercido de 18íti- lKíí; por 
quanto, cumpria au supplieantc rei]UCrcr <H) Procurador 
_Fiscal qne ollieinssc ao .luiw rios Feitos da Fazenda p<<nl 
suspender o :mdamcnto da 1'\IH:UI;i"ío da divida (],, qn<: :.;c 
trat:1. 

.I f/iiiiSO t;,•lsn di' .lssis Figuârt•do. 



I JI ... Cl~U.E~ IJU I rU\ EHi\0. 

:\. :J~i .-FAZENDA.- EM J i llE .IUNIIU llE li.S7!1. 

1\linisterio LI os Negocias da Fazentla .- Hio LI e .Janeiro eut 
ll de Junho de 18íU. 

Communieo a V. S., JWra os Llevidos elfuilm;, que foi 
indefr,rido pelo Tribunal do Thesouru Nacional u recurso 
interposto por Pacheco~\ Hill da decisão dessa Tuspcctoria de 
!! de Ahril ullimu, que clvssillcou con~o- panno de <ilgodão 
corado- a mercadoria constante d<Js nmostras junt<1s, vind:1 
lle Southampton no npor inglez 11'/bl', e submettida a des
pacho como-algodão erú liso- vi~to estar <HJUP!Ia deci>ão de 
conformidade com a Llo mesmo Tribunal dl' L:il (k NoYembro 
de 18ií. 

Deus t.Ju:JÍ'de :.1 Y. S.-Afrons 1 Celso dt• A.ssis f.'i'J"eirrdu.
:-;r. Luspeetor da ,\lfantlog·;l rlo Bio dl' .lnn••irn. 

~. ;:~H.-At;IUCULTUHA, CUl\L\lEHCJO E UBIIAS PUBLICAS. 
-EM i:J DE .IP:-11!0 DE 18i!l. 

toJw4_·ssão de lutl':-; a coiuttO:-i tJliU l'Ottqdrl. trf'JJI 1~ :tl!IIU:'. 

;\. :a.-;l." Scc~,:Jo.- lJirectori:1 Lia Agricultur:J.-1\Iinis
terio dos Negoeios tia Agricnltnra, CommPrcio c Obras Pu
blicas.-Hio ue J:111ciro em t:l tlt: .Juulw de 1Ri\J. 

lllm. e Exm. Sr.-Em re:<po>la no otlieio Llc \".Ex., da· 
t:Jdo de t!J do mez proximo fln<l•J. declnro que lwrn resolveu 
:• rr,rhult;t feita jtd'' Direr:tr,r d<J m!rJHía C:rxias :rer~n:a ri:J 
r:rJrJ!:"'>Go d·~ I'Jtr~s t]t~ tr:rra' ;, irnrni::tPHJtr~; IJil'~ f'JIIrpldar~>ru 
J'- annc•;; de id;.de, na I'•)Of•·rrt<Í·Ia k rL art. í. :h I:<:rul:•-
'!!·.nt,:· ol·: Hl d~ Jandr<:' dr> !»t)~. -

fkll" G'l~f 11·· :, \-. E\..-lr>'lr, L·~<~ J,." 1 '-'lltJfJ~<s.J!j t! 
,,_,.,I ,i __ ~r JJr.-~:rJ.:(J!·; rj::. I)! ·,;~r~:; '.·f-:.· 'J~ r·."· 



uo DECISÕES llU l;u\EH!\0. 

~. :J2\l.-AGRICULTUHA, COMl\lEHCIO E OBBAS PUBLICAS. 
- E~l H llE JUNHO DE iR7\l. 

Dá Instrnc(·lícs para c-.:amc e rcgularitlatll~ ela cscripLnrarão ,ta Etilr~ula tlu 
ferro 1lP Panlo Atfon<.;o, 

:\. H A.- i." Secção.-Direetoria das Ol1ras Pnblicas.
Ministcrio do~ Negoeios da Ag-rirnltur~, Commcrcio e Obras 
Pnblicns.- Ilio ue .lalll'iro Plll 1'1 di: .Junho de 1R7\l. 

Tendo Vm. ~ido cncarrrgDllo ue regular a r,scripturação da 
Estrada de frrro rtc Paulo Afl'onso, dtwerit no desemvcnho 
desta commb;são guiar-se pelas presPntes lnstrw·ções: 

1. • Examin[tl' toda a e~eripturnçao e contabilidauc da re· 
ferida estrada, t:\trc·nwiHlo ddla as verbas de dcspczas, ft~itas 
a titulo de--Socc••rrus Pnblicos, inclusive as de que tratam os 
arts. 'L", 2:1 c :!ü uas ln~truer:õcs de I. de .lun]IO de 187R, for· 
mulando uma eontn especial c dctalharla dessa" despezas, p:tra 
ser presente a este l\lini~tcrio. 

2." Formular nm ]Ja!anr;o rl:ts dcspCZliS l'1;itas COIII O pes· 
soai technico, auxiliar e operados da mesma estrada, e bem 
assim do nwtr1 ia! destinado :'ls suas o!Jras, arnrnpaiilHlnuo 
es;.;e uoeumcnto de um invmllario cspceifir:ulo do material 
•·xistente no Almox:~rifado. 

3." Examinar se as desa jH"opriações de terrenos c prcdios 
elfectuadas p1ra o leito da cstraua e suas dcpendencia,, têm 
sidO f1·itas cum as formêtlidadcs os~cnciaes, estabelccirlas pelas 
leis, que rc·~ulam a m~tcria. 

11." Hcgular a escriptnração c conta!J:jidauc, se a cstabe· 
lecida em virtude do art. :lti das Instrucçõt•s eitadas, n:io lhe 
parecer methodica, clara e snlliciente; dando os modelos que 
julgar nccessarios para r1u~ Sl'jDTn as mesmas fielmente exe· 
cutadas. 

5." Verilicar: 
1.. o Se os vencimentos do pessoal lt>chnico c auxilior Ja 

estrada têm sido pagos de conformidade com o Aviso n. 213\J, 
de 31 de Outubro de 1RíG (C(Jpia junta); indicando as irregu· 
lariuades que encontrar e os meius de as sanar. afim de evi
tar-se prejuízos ao Thesouro Naciorwl; 

2. o Se dos 1itulos de JIOll!ear;flo do mesmo pessoal se cobrou 
os direitos dnvidos, a>sign~lnndo as f:tltas, que houver; 

:1." Se na cnnecssfto de licent;;JS tt)m sido ob,;crvadns as 
prescrip~~õe' do art. l:J das ln>trucçõc,; e dos Avisos Circu· 
lares, de 1\1 de .Janl'iro c 10 de A~oslo de ll:lí7 (cúpiasjnntas); 

'L" Se o Pngndor ,, o Almnxarife prestaram a li:mt•a a que 
são ohrigados ( art. 12 da,; JnstrucçõPs). · 

Finda a sua commi,siio, apresentar:í Vm. um relatoriu cir· 
eums!anciat!o, dando r·onta d:ts provide11cias que convier 
nu optar. 

Deus Guarllu a Vm.-Jo,io Lin.~ Vieim Cansausii:o de Sí· 
núnbú.-Sr. Baclwrel .lu>t' JoarJuim dos Reis, 1. 0 Escriptu
rario do Thcsouro :'\;H·ional. 



JJf:CtSClES llO GOVEII:\0. :Ui 

N. 330.-FAZENDA.-EM 16 DE JUNHO DE 1M7!l. 

Defere um recurso sohre multa dt~ tlil'oitos em 1lohro por accreseimo de 

merr,adoria. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
16 de Junho de 1879. 

Communico a V. S. que foi deferido pelo Tribunal do 
Thesouro Naeional o recurso interposto por Norris & do 
Couto da decisão dessa Inspectoria, que os condemnou a 
}Jag·ar direitos em dobro pelo accrescimo verificado na con
ferencia dns mercadorias vindas do Havre no vaper francez 
Ville de Rio de Janeiro, e submettidas a de~pacho pela nota 
n. 73;18 de U de Dezembro rio anno pass~do, visto não se 
terem vreenc h ido as formnlidades exigidas no ~ ~." do 
art. 5M> do Hegulamtnto de 19 de Setembro de i8ti0, devendo 
por conseguinte ser·lhes restituída a importancia dos refe· 
ridos direitos. 

Deus Guarde a V. S.-Jlffonso Celso de Assis Fiqueiredo.
Sr. Inspector da Alfandega do H i o de Janeiro. 

N. :IJl.-FAZENllA.- EM 17 DE JUNHO IJE 187!1 • 

. \utori1.a a Inspcctoria da Alfandcga do Rio tlc ,Janeiro para pór em pratica 
a::; pro\idencias co-nstantes tio oflicio ahaixo transcripto. 

Ministerio dos N1)gocios 1la Fnrntla.- I\io de Janeiro em 
17 de Junho de :1.879. 

Fica V. S. autorizado, conformo solicitou em seu officio 
n. 368 de \) do corrente mcz, pnra por em pratica nessa 
Hcpartição as providencias que julgar necessarias para faci
litar e melhorar o serviço, afim de conhecer por esse meio se 
convirú adoptal-as definitivamente, despreznl-as ou modi
lical-as como aconselhar a experiencia. 

Oeus Guarde a V. S .-.4/{onso Celso de Assis Fi.rt1!ciredo.-
8r. Inspcctor da Alfandega do Hio de Janeiro. 

Ollicio n que !'!C ••et"cre o aviso SUJH'a, 

N. 3tit!.-Aifandega do Hio de Janeiro, !l tle Junho de 1M7!l. 

llhn. c Exm. Sr.-T\o caracter de Presidente da commissão, 
nomm1da por V. Ex. em Aviso de 26 de Maio lindo, para 
reorganizar o ewedienle nem go das Alf:mdcga:; c Mesas de 
Hcudas, vou pedir a V. Ex. :wtorização parn ir pondo em 
pratica na Alfandega da Corte ulgunws providencws, ten
•lentes a fncilitar e melhornr o servi1;o, afim UI' eonhecer, por 



esse meio, se convirá auoptal-as delinitiv:nnente, desprezai-a,: 
ou modificai-as como aconselhar a expt>rieneia. 

Parece-me este o systema mais racional de rct'ormnr qunl· 
quer institui~uo: csttular prévin c [lratic;tmentc os ciTei tos da 
pretendida reorganiwçuo. 

lia muito penso na uesnccessiuadc de llnas conferencias, a 
interna e a de sahida, nos volumes snlJmettidos a despacho: 
creio que, calculadas as notas pelas partes interessadas, c 
pago o despacho, os volumes poderiam i1· desde log-o soffrcr 
a conferencia de sahirh1, utn;t vez que 3S portas sf'jam em 
numero sufliciente c g·uarneciuas pelos empregados mais 
idoneos da clnsse dos conferentes. 

Quando por falia de faetnr:ts, nu tk t'.sclarecimento~ neces
sarios, a parte n~o pndes'e oq;anizar c calcular a nota, liearia 
livre ao lnsrwrtor a faculdade dn permittir o cx:une prévio 
dos volumes, com nssbtenci:1 de um t'tnprPgado de conllança, 
mcdi~nte o Jl3g-nmento da multn, que foo;sc estabelecida. 

Dada qualquer difl'crença avultada na conferencia de sabida, 
por accrescimo ou qunliuade de mercadorias, e marcado o 
quantnm dn difl'erença , seriam li\adas 11s regras para 3 
apprehensuo nos cnsos de fraude, ou para imposi(io de pesa
da,; multns nos outros cnsos. 

Assim como sobre (::;te, tenho rcllcctido sobre outros 
assnmptos concerneHtes :1 inilicadn reorganizac:uo, mas não 
me animo a propúr 3 irmovn\:f10, sem ter praticnmente c~tu
llado n conveniencia rla idéa. 011 prncurauo nas li~·ucs da 
cxperif~ncia o meio rlc lev:tl-as a ell'eito com prollcuidndc, 
concilbndo, quanto fúr JlOSsivel, o~ interesses legitimo:; do 
eommercio e tia tiscalisarito. 

Se a V. Ex. parecer· prudeniB ou convenirntc conccdPr· 
me a proposta autorizn~·iio, rogo-lhe que se digne dar-me as 
~ua5 ord(~ns nesst: C>t'u\itlt>, ott como\'. Ex. considerar nt:ti:< 
acertado em sua s:Jberlnria. 

Dens Guarde :1 V. Ex.-lllrn. e E:-.tn. Sr. Comelhciro All'ons11 
t:clso rlc Assis Fig-twirerlo, Senador do lmperio, :Ministro c 
Secretario de E3tado dos Ncg-ocios da Fazenda e Presidente 
do 'l'rilmnnl do Thesourn :'lacionnl.-0 lnspcetol'. Jutonio 
f.niz Fernandes dn r:unlur . 

.'\. :332.-FAZEND.\.-E~t 18 DE .11';'\lltl DE l!:!i\L 

Approva a llelihcração que tomou a,Thcsouraria de S. Pedro dr aceitar uuw 
l~ra, não nbslanlc ter ~iJo oiscllo dclla inutilisatlo pelo ~acatlor. 

Ministerio dos :'leguciu,; tla Fnzcnrla.- Hio de Janeiro em 18 
1lc)unho de LRi!l. 

Affonso Celso de .b:;i~ Figueiredo, Presirlcnlc do Trilmnol 'f íin 1'hf''Oll1'0 ~:tt'innaL ('nmmnnir':1 no f'r. Tn~pof't•)r ria 'l'lw-



,;ourarin de Fazenda da Província de S. Pedro do Hio Grande 
do Sul que regularmente procedeu mandando aceitnr uma 
letra da rru:mtia de f):OOO,)OOO. s~carl:t pelo Administrador da 
Mesa dr~ !lendas Gcraes de Sant'Anna do Livramento contra a 
mesma Thcsou~aria e :1 favor de Franeisco Bataglin, não ob
stante ter sido o scllo devido inntilis:1do pelo ;.;acador e não de 
eonforrnidade com o dispnsto no art. IH,~ 1.0 , do Heguh1mento 
annexo ao Decreto n. !tijQ;} de !J de Abril tlc i RiO, como infor
mou o dito Sr. lnspeetor á Dircetoria (;era! da Contallilirlnrl" 
rm oflicio n. iH de :11 de 1\laio proximo fiutlo. 

,\fliJnso Celso de A.ssis Fig111'i1'edn. 

HnsolvP a consnlla feita pelo Commantlantc do "·o hatalh:lo d!' infantaria a 
rP.típcito tln. prori10ão, tl1~ t{lW carf\cr•m os Capell:ic<.: tln CorJIO F.!'rle~ia.;;lifo 
do Exercito para o cxercir.in (las SIW~ func~,úr~. 

Ministerio dos Xeg;1cios !la !inPrrn.-llio de Janeiro rm IH 
tl•• Jnnlto dr 1Hi!l. · 

111m. c Exrn. Sr.-Foi omitia :1 Secc5o tlt~ Guerra r· .Ma
rinha do Conselho de E-;tado solm~ o otliéio cuja cópia V. Ex. 
suiJmetteu :í considcr~t;ão deste Ministerio com a informação 
tla H e partição a seu cargo n. 10-lO de G dr. Dezembro do 
anno pruximo passado, c em qur, o ComnHlllllan te do 'J." h a
talh:lo de infantnria consultou: 

I." Se o Capelliio militar, pelo facto de pertencer :w Corpo 
Ecclcsiastico do Excrcilo, está habilitado a exercer as funcções 
tle Parocho em actos puramente militares, :í vista do art. 1:1 
do Decreto de '2i de .Jnnho tlc tSH, ou se preeisa ainrla dp 
nma provisão do Bispado? 

2." Se o mesmo Capellão pó de ser considerado suspe\lso de 
suns fnncções, pelo facto de não ter tirado em tempo a proro-
g·:H;ão daquclla provisão? · 

:L o Neste ultimo caso, que destino se lhe deve dar, como 
considerai-o, c a que vencimentos ficará reduzido? 

I~ Sna Magestade o Imperador, Conformando-se, por Sua 
fm~ediata e Imperial Hesolução de 11, d 1 corrente, com n 
parecer da mesma Sec~ão de Guerra e l\larinlHl, exarado em 
Consulta de 20 de Mar~o ultimo, Houve por hem deel:1rar: 

1. o Qur sem provisão do Bispo não púdc o Cnpcllão do 
Exercito fnnccionar como tal 110 corpo em que cstivPr 
Pmpreg-atlo. __ 

2. 0 Que o Capellilo militar que não ti~'er · :iãQ,ç1p ~e,lll,ll -
provisão do Diocesano, p:lra continuar /r~\1fí:J)iiNdft;ó':,f D -
fnncrõrs. rlcvceonsiderar-RP suspenso. 

11
. «:>'' ~ 04~ 
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:L • Que o Capellão que se deixa ficar sem provi são, não 
podendo regulnrmente runccionar, não deve cont~r tempo de 
servic;o, nem perceber vencimento algum, visto ser-lhe 
applicavel a doutrina da ResoluçflO tle o de Setembro c dos • 
. \ visos de l:l de Outubro lle t8.i\1 c de 29 do :Mar~o de i86.l. 

O que communico a V. Ex,, para seu conheciment~ ~ d.e
vidos effeitos, prevenindo-o de que nesta data me dtrqo no 
Sr. :'!linistro do Imperio, solicitando providencias dos Bispos 
das Dioceses do lmperio para que se,iam pa~sadas com.o l?razo 
mais longo que fór pos~ivel ou mesmo sem tempo ht~Htado 
as provisões que forem perlidas pelos Capellães dm mcnewna!lo 
corpo para exercerem as funcções do seu ministerio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jfarquez do ][,•rvat.-Sr. ConsP· 
Jheiro A.i udante General do Exerrilo. 

~, :l!VL-FAZENDA.-E~I 1\) DE JUNHO DE iRi~l. 

Nrga provimrnto a nm rer.urso sobre multa do ~lireilos f'Hl dohro p()r :lrrrrs
dmo dr mrrr,~dorias.~ 

Ministerio do~ Nrp;ocios da Fnzenda .-H i o de .Janeiro rm 1\1 

de Junho de 187\l. 

Affonso Celso de Assis Fi~neirPdo, Presidente do Tribunal 
da Thesouro Nacional, c:ommunicn ao Sr. In~pr,ctor da The
~ourarin de Fazenda da Província de Pernambuco que o mrs
mo Tribunal resolveu ni)gar provimento ao recurso trans
mittido com o seu officio n. 26 de 15 de Fevereiro proximo 
passado, interposto por Vaz & Leal da deci~ão da Alfnndegn 
da dita província , que impoz-lhes a multa rle direitos cm 
dobro pelo accresci mo de 22 ll uzias de escovas com caho de 
osso, para dentPs, encontrado na confereneia tle uma raixa 
eom a marca V l\: L, n. 5802, que submettrram a clespacho 
pela nota n. l09L 1le 2'~ 1le Dezembro de I RiR; vi!'.to rstar a 
importancia dos direit'JS na alçada daquella Alfandega, e niin 
poder prevalecer a alle"ar;o d'JS recorrentPS de terem escripto 
na parte final da nota do despacho •O mais ignora-se •, porqnf' 
as ditTerentes addições qne nella se contém mencionam os rP
qnisitos rxigidos na tarifa em vigor. 

AfJ'nnso i.Jdso de .\ssi.~ Figueiredo. 



N. :n:i.-FAZENDA.-E~t 20 ])[<; JuNuo DE 1Ri\l. 

OccJara quo a falt:t de pagamento 1lc multa imposta a mn wx~Collcctor ni1o 
autoriza a sua prh;ão a(lmini~trativa; nem a rircnmstancia de não p.;;til.l'rHJ 

tomada~ a~ respecti\'as contas impede que S(' lhr rnhre tal lliYi(ltt. 

Ministerio do~ l\'cg-ocios da Fazcntla .-Hio dn Janniro em 20 
de .futtho rle 187!1. 

AJI"onso Cl'lso de Assi,; Fig-Ll('iretlo, l'r••:-d<lt•ntn do Tribunal 
<lo Tltestlllro Narinnal. cumutnniea ao Sr. luspcdor da Thc
souraria de Fazenda tla Província de Pcrnamb•Ico, em res
JIOsta ao seu ollicio n. 92 de 21 de !\lido vroximo findo, flUI' 
ngularnwnte decidiu em sessão da .Junta. contra o voto do 
Procurador Fiscal, qut• não estava wjPitn il pris~o adrnini:o:
trativa o ex-Culll'ctor das Hcndas Geraes <lo município dn Pal
mares, Alexantlrino Olylllpio d<' Jlollantla Clwron, pPio debito 
Prn qtw sn adw para com a F:1zenrla i\'neion:d, provPnir-ntr dn 
tnlllta quP lhe foi in1postn pela demora havida na entrega tlo 
saldo da renda arrecadnda no trimestre de Abril a .Junho tlt• 
1Hi8, I'Xercicio de 18 7- 11-!78; porqtwnto. w o referido ex
Collector prestou llanea nn r,·,rrna da lei, estú a Fawnda Nacio
nal sntlicientl'monte garanti1la da import:mcia dessa multa. t· 
o facto em que se linnou a opiniiio do l'r"cnratlor Fiscal,tle não 
nstarem ninda torn;1das as conta~ tlaque!L· rosponsavd, não 
obsta a que se faça a cobrança dessa divilia, por nntla implicar 
com o alcance que por acaso ~e verificar na tomada das res
prctiYas rontas, á qual cumpre que se proeeda com urgencia . 

. lfTonso f.'Plso dr, Assis Fi.fJIII'Í1'''do. 

:"!. :l:lti.-At;HlCULTUIL\, COl\Il\IEHClO I~ UBH.\~ PUBLICAS. 
-EM 20 DE J[TNHO DE 187\1. 

Tlt'Ciara qnt> 110~ rmolumentos do§ Lo da tallella :mnr:s:a an Heg-ulamento t.lr 
2~ do Ahl'il do 1.fiti0 t>~lão comprcht'IHlitlas as apostilla<.: lfp nomeação 
com angmento ilt' 'cncimentos, teJHlo, por issn, rPs:-i:Hlo a pralira ;1.nfr· 
riormrnlr rstal•el!lcida. 

N. 40.-1." Secç:ío.--Directoria das Obras l'ublieas.
l\linisterio dos Negocios tln Ag-ricnltura. Comnwrrio f' Oilr:1s 
Puhlicas.-lli9 de Janeiro em 20 de .Junho tln IHi\1. 

Transmitto a Vm. para seu governo, e em resposta no st•u 
nJlieio n. 90, de 2G de Fevereiro ultimo, por cópia junt.:1, o 
Aviso do Ministerio da F;Jzenda, datado rle 3[) dr. 1\laio pro
ximo pns~ailo, communicando que a llfwelwdorin tio Hio d" 



Janeiro tem eohrado pelas nomcaçõr;; dos empregado~ dessa 
estradn os emolumento> do§ L" da tnllella aunexa ao Hegu
lamento dfl 21- de Abril de l8li\1, estando nesse pnral-(rapho 
comprehendidas as apostillns de nomençõt>s com angm~ntn 
de vencimento; tcnrliJ, por i,:~n, r·e,Rado a pratica antertnr-
mente seguida. 

Deus 1:uarde n Ym.-Jollo /,ins Vieira CtiiiSilnsr!IJ de Si
nimlní.- Sr. llifPI'IOr rln Estrada de Ferro n. I'• tiro 11. 

\. :3:17 .-t;I"Eill\.\.-1•:.11 2~1 llE .11::\110 llE 11-ii~l. 

Jlrd~Ha tJUal o a!Jorw, quP tleru "t'l' ft~ito J.O Encarrrgndo do Labor:llori~~ 
r.himiro Ph:urn:ll'l'lllil'n p:1.ra :'' dr•:'qwt:'' rninda...: dn lllrS-TilO tqtah~·
lerimcntn. 

l\linisterio do~ Neg-ocio~ da t:nerra.-Hin de .Taneim em 2:1 
1le .Junho flp 11-\7\1. 

Declaro a V. S., p:1ra s1•n conhecimento c em reRposta ao 
oflicio n. !10 d1• 21 de Maio ultimo, que ~o Encarre!.!;ado do 
LaborntorioCh11nim l'lwrmaenutieo d1we ser aLHmada rncnsal
mcutc, para occorrer :is despcza~ 111illllas daquclle cstalwle
cimento, a consig-nação tlr~ ~~··m mil n·~is. t]l)duzida da de um 
conto c dnznntn' 111il r(•i' qut• pP!'I'I'he o Alrnnxarife do,~e 
hn~pital. 

Dens t;u:-mln n \'. S.-Jlarrzn,,:. dn ITI'rV!ll.-Sr. Jlifl~~tnr 
intt'rinn do ITo>pilnl \lilili1r rla Ctú·lr• . 

.'l. :\:11-i.- MAL\1\IIA .-A\,,,, fiE ;t;; DF. .JU:\IIíl )IR 11-\7\l. 

lln.rlara. •[UC o c"Xame tlo5 grmcro~ qne entrarem para o h(lspital tlt•r1• 

r.onlinnar n ser l'nitn JWlo t:irurgi;io que t>~thcr dt• dia. 

N. 121i0.- L" Socr,ão.-l\Iini~terio dos Negoeios da 1\la
rinha.- Hin de Janeiro 1~111 ':!fi de .lnnho rl1~ 11-17\1. 

Inteirado do qur, expõe, em o!llcio n. iV~ de 13 do cor
rente, dt>claro a Y. S. que, em virtude do art. 23 ~ \J." do 
Hegulamcnto !In :1 de Jandro de tsr;:J, compete ao Ciruqriiío 
qu11 estiver de dia examinar todos os generos que cntrnrem 
no Hospital de 1\lari nha, menos os medicamentos e o mais dr~ 
que carecer a hotiea, poriJUe, ncstr, caso, o exame sn dev1~ 
fazer conformn o que n.~lah"lot·r, o nrt. 1211 rln mesmo rr,gn
lnmr,ntn. 
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Assim, não prort'tle n represrnta('iíO a rJllll V. S. a ilude, 
tanto mais quanto nté ll~Ont o cnrviio c o cokc l.em sido 
sempre examinnrlns pelo supracitado Cirnt·~ii:ío. 

O Avisu de ti de l\laio nncla innovou, convindo que n res
peito ile qn;1osquer goneros rrcc!Jidus no hospital se coHiintw 
a observar a pratica seg·uidn at{~ aqui, da qtwl n:lo te111 re
snltmlo prejuízo ao serviço ru:m :'1 Fnzentla Nacional, mesmo 
porqun a c;;criptttr;H;;-to quo t\ identic:~ á do Almoxnrifndo não 
pt'uln ser execnl:~rln so11ão de nccôrJo eom ns pn·,;rTiflr;\u's tlo 
!'t!gulameuto daq uelle estauclecimeHto. 

DensGuardoaV. S.-.Toão l?f'rl'eirndf' ~fourn.-:-;r. Ci
rnrg·Wo-Mt'll' dn Armndn. 

\:. :::m.-F.\ZENIIA.-E11 2:i n~-: 11':\li'' nt·: IKi\1. 

Hemotte :ís The:-;onrarias, para a 111'\Ída cxern~ITo. n nnrrdo n. 2817, man
dan,fo Yi~orar no 'l,o SPlllCslrt• dn t'\l'lririu d~· lSi\l~l~:-.::1 n nn:anll'llln !]!',-.. 

dn11s e'\t'rrit·io" antecedontes. 

l\IiHisterio elos X gocim: rla Fazrwh.-llio rir .lntwiro rtll 
t:; tle Junho !],. IKi\l. 

All'onso Celso d1• Assis Fig·nein·do, Prcsidr,ntc do Tr ihnnal 
1lo Thesouro Nacional, remettL' ao-: Srs. lnspectoms dns The
sour·aria:; de Fazendn, parn a dr~viLla ex:ecuc~o, os inelusos 
exemplares do Decreto 11. ::.!~77 de :2:1 do corrente mez, mnn-

' dando vigorar no I.·· semestre do i'XtH't:i•:io •le 187\l-1880 :1 
Lei n. ::!i9:! de 20 úe Outuhro de 1877, IJlle fi\ou n despcza 
e orr·ou a recnitn gnral do Imperio rwra os ex:erdcios de 1877 
:1 187\l, e :mtorizando o ,,1 inisterio tln Fazenda pnra realizar 
opr~rar;ões do eredito atú :t f[twntia rlP r·inmenta mil r~nntos 
rir r(•is ifiO.OOO:OOO.)OOO). 

~- :1~0.-FAZt•;NDA.-E~1 ::!ii n~o: .wN11o nF. IKi\l. 

\nlnri7a :l lrmt~fl~l'4'1lria dn um contrall) dn :-~r!'f'1H1:wlf•n1o dP11!·rrl'lll1 

naeional. 

Ministerio dos Negoeios da Fazcn1la.-Tlio de .lnnt•iro etn 
2:; de Junlw de 187\l. 

AO'onso Celso de Assis Fig·ucircdo, l'resirlcntl' rio Trihunal 
do Thr-<soltro Narional. r~r11nmnnir'n :w Sr. Tnsprr~tnr tla 'I'Iw-

nr,.ic:::iirq dr tR7~l 2~ 
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sonrnria de Fazenda da l'rovincia de Santa Cntharinn que 
foi conct'dida a permissã1 que pediu .lorgc de Souza Con
ceição para traLLsferir a Virgilio .lusé Yilkla o contrato que 
a nwsma The<ollraria foi autorizatla a renovar pela Ordem 
n. 20 de 6 de Maio pro\.imo lindo, do arrendamento do ter
reno onde esteve o antig-o editicio da Alfandega da cid:Hle do 
Desterro, pelo preço annnal dn 1 :Ofi2~fi00, com as claumlas 
constantes rlt1 citada ordnm. 

Aff'ollso C Piso de Assis Fi(Jnf'il'l'ilo. 

:'\, :l'tt.-FAZENDA.-l~M 2:i DE JUNHO IIE IRi\l. 

Hecommr.nda o e'<acto cnmprimrnto. por partr da"- Alfanrlega~. (ln (lll(~ cli.;:.~ 
púr- n Rn~nlamrnlo sohrr os rrcnrsos r'Xcodent<'S :'t al~aàa tl:l' nwsm:-ts 1 

Repartiri'i••<. , 

~linis!erio !los Negoeios tln Fnzendn.-Hio d1: .lanPiro rrn 
2:; 1le Junho de lH7!l. 

Affonso Celso de A,;sis Figueiredo, PrcsirlPnte do Tribunal 
do Thesouro Nacional. rr•romnwnrla a11s Sn'. Inspectores dns 
The~ourarias de F3Zenda tJUl' onlt•nem ao,; das Alfandegas. 
que lhes são subortlinadm,, o religioso cumpri meu to llo para
g-rapho unico <lo art. 76:i! do Regulamento de i!l de Setembro 
de i8ti0, não encaminhando ao Thesouro, mas ús mesmas 
Thesourarias, os recursos interpostos das sua~ decisões, 
quando :• importancia dos direit"s a que as oartes teuhnm 
sido sujeitas excederem :'ls al~adas das ditas Alfanrlega~ . 

. lff'onso Cl'lsn de Assis l<'iquAirerlo. 

N. :l/12. -FAZE.[';}} A. -EM 21i nE JUNHO HE 137!). 

1):'1 ill~ll'llC'rÍÍr'-' :1 lH''lH Ih I'Ofl~Cl'\':ll~iiO r figr•a\i~:l.f>"·ln da<.; falPnd:1" dr grH\n 

narionaPs. 1lo l'ianh~. 

Ministerio dos Ncgo<'ios d:t Fazentln. -1\io dn .lallt'iro Plll :W 
tlr~ Junho de 187!1. · 

Alfonso Celso tlc• A:;sis F: gneiredo, Prrsitlente do Tribunal 
tlo Thesouro Nacional. a hem tla eonservaçEo e boa liscnlisação 
da~ fazrndas rir gado nnrionnrs da Provinria do Piauhy, 
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recommenda ao Sr. Inspector da 'I' !tesouraria de Fazenda 
da m1>sma provincia que se ol!~rrve o seg-uinte : 

l. • Na inspecção das rrfflridas fazendas deverno ~cr conse:
yados os respectivos In~pectores de departamento, deterrm
nnndo-se-lhes qu1~ não consintam que o actual arrendatario. 
Poli li o nodrignes Fernandes, venda gado' de crinr,iio, nrm 
boi~ rle menos dfl f!Uatro annos. 

2. o ·Os mPsmos Inspeeloros deverão examinar a sahida 
das boiadas alim de evitar-se n ahmo, qne por yentura se 
possa dar neste servir;o, em prejuizo da Fazenda Nacional. 
licando 113 intr,lligeneia de IJUe a receita de qne tratn o con
trato de arrendamento das referidas fazendas não pódn 
deixar de ser limitada ú venda dos hois, como sflmprP 
nellas se foz, ao aproveitamento das vaccas impro1luctivas 
por idosas, e do h~ite, couros, etc. 

:1. o O arrendatario n:io tem rlireito ils lwiadas vendidas 
mn hasta publica, antes de tomar conta das fazcnuas, e 
nem se poderú oppor á entn•ga dcllas aos re,peetivos ar
rematanks, sob pena de respon:;ahilidade pelos damnos que 
•l'ahi provierem. 

4. o U mesmo arrenda tu rio não se plide oppor tambrm 
ao pagamento das crias aos vaqueiros anteriormente no
meados, ficando-lhe salvo o direito dr! dispensar on con
~ervar os ditos vaqueiros. como Pntender conveniente. 

~. :l1!:l.- FAZENDA. -EM 21) DE JUNHO DE 1879. 

:\linisterio dos Negocios rla Fazenda. - Jlio ue Janeiro 
rrn 2ii rle .Junho de 1879. 

Alronso Celso de Assis Figueiredo, Presidente r lo Tri
llunnl do Thesouro Nacional, attendrn1lo ú ronvcniencia 
rlc :•lienar :•s fazendas de ~arlo n:•cionacs da l'rovincia do 
Piauhy. e se ,flo informado de que ha para ellas com
pradores, pagando-as ú vista, orrlrma ao Sr. lnS(H'Ctor da 
ThPsournria de FazRnrla !.la mcsrr•a provinci:1 IJliO promova 
a rAfel'ida Vi·ndn. por meio de :mnuncios chamando a 
r·oncm·rencia fl dando outras providencias que a ~ua cx.
periencia lhe possa snggerir para o melhor exito deste im
portante negorio. que lhe tem por muito rrrommendndn. 
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N. 3~L-FAZENDA.-EM 25 DE JIJi\110 DE 18i\l. 

1\ião pot.lem :-;L' r ::ulmittidos como tlo rcvi:-:la os(rncnrsos, cuja importancia tlr 
11in~itos C'-!~O(l:llll ;'1 al1;ada da:-> Alf;.t.ndegas. 

Ministerin dos NP~n1~ios 1ln Fnzcn1la.-Hio rl11 .lanriro rm 
2:; de Junho tlc J 87\J. 

Alfonso Celso 1lo Assis Fig·twiretlo, PresitlPnte !lo Tribunal 
do Thesouro Nacional, l]t)\'olve no Sr. Inspeetor da Theson
raria de Fncnda 1la Província tia Bahia o~ imlnsos papeis 
que r<'metteu com os '''US ollieios n. iH de 2 de Novembro 
de 1878 c n. :17 do ll de• i\larr,o proximo pnss~tdo, rolatiyos 
aos recursos interpostos por Bnulerer & Comp. 1'. Sirnon 
:\lath~m ,\ Comp., dns decistH~S tla .\ll'niHlPga da dita provinc,ia, 
que classificou como -ca;.;imira singela com mcsda ue :tl
godão-. parn pngar a laxa U~' 2;~ o kilogr:mnna, ua fúrma dn 
art. 018 da tarifa em yignr, l'om!Jinauo com n art. tr; das 
resprctivas disposiotli'S preliminares, a mnreatloria qne snh
motteram a il<·spn<·hn pel:ts nolas n;.;. 2281 do :10 tle Ag·osto 
daqncll1• anno 11 87:1 de 22 d<: Janeiro do enrnmk, l'omo-cas
sinl't~ dl' lã c alg-o<liio-, ;;nj<:ita ú ta"a d1• \lllO n'is mare~ula no 
art. IH\l da citada tarifa; :1iim de qne a ThP;;ouraria tonw pre
viamnnte conllecirnrntn dos reenr,.;ns tlt: qne SI' trata, c rc
;.;olva 1:omo entcndt•r 1!1) ju;.;tiç:1_. facultando ús parlt•;; os fP· 
Clli'>OS para o referido Tribunal' yistn não poderem St:r nu mil
Lidos coltlO de revista,rnn,.; ordinario,por t:xeeuer a imporlancia 
dos direitos á alçada da All'and<'g.1, nos termo;; elo art. :n cln 
Derreto dr- 20 dn Abril tl<: lN70 1: :n·t. :1." do rlP 21

t dl' 
llr7.emltro 1lc'sl' :mno. 

lf)imso i_'clso de Assi., Figueirl'lln. 

N. :Wi.-AmliCULTUl\A, r:omiEnCIO E OBIL\S l'llBLICA~. 
- E'l 2:; nrc .w,no 11E lRi~l. 

Contnss;in •lc prazo :lO Aílmini~ll':tlhlr do Correio 11il B;~hi;l p:H:l JHI''Iar ::t 

rc..:pceth·a Jian~a. 

N. t:L-1." Secção.- llireetoria do Commcrcin.- Minis
terio dos Negoeios 1la Agril'ullura, Cornmereio P Ohras Pn
ltlicas.-1\io de JanPiro em 2:; tle Junho do 187\l. 

lllm. c Ex.m. Sr.-l~m rnsposta no oflicin de V. Ex. d<: 
:1 do corrente solt n. TJ(;, declaro qtll', ú yislit 1las razões por 
V. l~x. rxpendidas, nppr0\"11 a dnli1Joraç5o 11ue tomon d1~ con
ceder ao Atlrni n i>trador tio Con·<'io tles;.;a pro\·ineia n pr:1zo 
1\n tiO tlias pnra prcsl:tr a r<''<pecliva tianç~t. 

Deus Guarde a Y. Ex.- .Joi!n Lins Vieim l.'ansrwsrTo rf,, 
Sinimlní .-Sr. PrAsi<lt•nt<· 1ln l'rnyincin 1\as Alngf1ns. 

(' .. ,. 



.\'. :J'ü).-.IL;STH.:A.-E1t :W D" .IUNIIO DE ltli!l. 
1 

F' c:-.~cncial q ( sortnio par:-~ o j1llgamcntn do~ aggravo:;. chatlla.Julo·s{', pa.r:' 
tfUC elle se rcalizr, os .Juizes tle Dncilo llHC forem nec.cssarios. 

~Iinisterio dos l'\egoeio~ da .lttstit:a.- Hio tlc Janeiro Clll ':W 
1le .Junho de 18i!l. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua l\lngl'stnde o llllperadur, :1 quem 
l'oram presentes o ollicio do Presidente da Helaçiio dB Belém 
de 20 de l\laio ultimo, e a:.: rcpresontaçõcs do respectivo Pro· 
curador da Corúa e rio Desemlwrgador .losó Quint in o rle Castro 
Leão, Jloll\·e pur twm Mandar 1leclar:1r : 

1." tjue tanto p1'lo novo Hcgulnmento das JIPiaçiies ( llPereLP 
n. ri!ilH de ~de l\h1io dt~ l8ilt, art. 12ti). cmno pela lr:gis
laçilo :mteriur !Hegula1111mto de :1 dt> .lnncin1 de tH:IJ. mt. :1:1, 
o a. lí:l de lii de ~1:11'\0 de 1812, art. 2\J), na parte lllandada 
ohserv:1r pelo Dücreto n. GOü'J de iH de lleze1nhro de iHiri. 
,·~essencial o sorteio p:1ra o julg:mll'nto dos aggrnvos. 

2." (Jne :1inda conqitnido em n1aioria o Tribunal. mas lt~
\'Cndo npcnas dous membro~ dnsimpt·didos para 11 decis5o de 
11111 ng-grnvo, deve St'r convoc<Jd.o. na fórmn dos arts. ü." c 7." 
do citado llccrcto u. i'i!ilH. um .Iuiz de Oirl'ito para que cow 
l'lle c os rluns referidos membros :.:1: JHI,Sa tunwr 1'\.CIJUiYPI :1 
l'qrmalicl:lde do sorteio. 

O que V. Ex. l':.~rá constar :1u liiCUciuuado l'resideule. 
Deu~ Guarde 11 V. E:,..- T.rrf'auette Rodri,qurs Perâm.

Ao Sr. Presidente da ProY incia elo P:n·:'1. 

S. ;J!J,í .-FAZI~.'W.\.-E1t ':lti IJE .IL:\1111 UE lí'iU. 

~~~hrt· 1nn rucur:-..1) rnnt·erllcntt• :"t annazellil'.!t:tll de a.~lt lldt•tdl' tt:~t~ion~d l'l't'u• 

IIJhh ao lrapil'hc da Ol'rl•·JJI • 

.\linislerio tios Nügu,·ios tl:1 Fazend:1.-l\io dt• .lmwiro t'lll 
20 tlc .Jnnhú de 187\1. 

Tendo sido prrsenlü :10 Tribunal do Thcsnuro ~acion:d u 
recurso intl'rposto por Pinto Hodriguns & Cump. da decisão 
tlcssa lnspcl'torin, que llws negou a restiluir~n da quantia que 
de ma h; pa:.raralll, clt• cunl'omtidade rorn o :1rt. 1." do Decreto 
n. 60'i:J tle J :1 de Dt•zt'nllJro de iHiii, pela armazenagt~lll da 
aguartlenle nacional de sua propriedade, depositado no tra
piche da Ordrm, dur:mlo o J ."semestre tle 187ti, o mesmo 
Tribunal, tendo em vista :1s informações dadas por essa Al
[andeg-a, pelas qunes se acha provado que os reeorrentes pa
g-arren a armnrnagrm clr. lO "/o. qnancto ,,·, 1')';1111 ohrig-ado" 



llEt:ISÚES llll 1;0\ El\Ml. 

á de :; o 1 "' na fórma do ar L. ~5 da Lei u. 1507 de ~6 de Se
tembro de i~67, art. 7." do Decreto n. 1i3:H de 20 de Junho 
de 187:3 e ar L. 6. • do Decreto n. (i~ lJ, de 26 de NovPmbro 
de 1873, resolveu mandar restituir-lhes st'lmente a qunntia que 
de mais pag-ou a dita firma social, depois de deduztda a im
portancia das lingadas, e intleferir o recur"o na pa rle relativa 
á armazenag-em paga por Pinto Rodrigues, visto não achar-se 
provado ser este pertencente á referi tia firma social, porquanto 
nem a certidão tia Junta Commerci<tl que apresentaram, nem 
o respectivo contrato social deei:Ham que Pinto Hodrigues 
é socio componente da finna recorrente. 

O que communico a V. S. para os devidos etreitos. 
Dr-usGuardea V. S.-ATonso Celso de .Assis Firjlteiredo.

Sr. lnspector da AHandega do Hio de Janeiro. 

N. ;11),8.-FAZENDA.-EM 26 UEJUNIIO UE l87tl. 

~\s ea::;as em que se ,·endl~ caf,;_ em liquido licam equiparadas aos kiosques, 
pa.ra o pa::amcuto do imposto tlt' industria:->. 

Ministerio dos Ncgoeios tla Fazenda. -Hio de Janeiro em 
~6 de .I unho de iR7!l. 

Communieo a V. S., para os llevidos e!Teitos, e em respostll 
ao seu otncio 11. 7 de ~7 de Maio ultimo, que a~ easas em qtte 
se vt•n<le café em liquido fic;tm equip:tradas aos kiosques, para 
pagHem a taxa de asn da tabPII:t E, se venderem bebida3 
alcoholicas, e a de l2 1~ da tabella A, !'i." classl', no caso de 
só venderem comi dn. 

Deus Guarde a V. S.-.l{(onso Celso de Assis Figueiredo ....... 
Sr. Administrador dn lleccbe!loria do lHo tle Janeiro. 

N. :Ji1\l.-FAZENDA.-EM28 DE .!UXIIO llE 1H7V • 

. \'i <~pollee~ da. Ui vida publica. c ~t.;llS juros estão bcntu:-. d.c embargo nu 11C· 

11hor~t por acf:ões ou e:wcu~~ües eutre particulares. 

Ministcrio dos NPg-ot·io~ da FnzPTHl;t.-Hio dn J:tlll'iro elll ~H 
iln Junho dl' 1.Hi\l 

Communico a V. S., para sua intelligenrin, que nu o pódc 
wr cumprida a prccatoria tJUC expediu :o Conselheiro Prc• 
~identc lia Junta da Caix.a da Amortiz:u;:"to ·~tu 30 de .Maio 
ultilllll pani J'l'rmit1lr tjtte u:; Olliciars 1\o• .lm,lit.:a llt·s:::c Juiw 
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cumpram o llHiudado, passado a retJUerinwnto de Dento José 
Barboza Serzedello contra O. Maria Guilherrnina Teixeira 
Leite, pen horanrlo os juros das apolices a esta pertencentes 
e correspondentes ao 1." semestre tlo corrente anno, e t(nau
tos cheguem para pagamento de uma exeeução que contra 
ella corre nes~e Juizo; visto que a penhora deprccada infrin
giria a disposição do art. 36 d~ Lei de 15 de Novembro de 
18~7, que nf1o admitte opposição nem ao pagamento dos juros 
~~ capit~I, nem á transfer~ncia das apolicPs, scuiio no C:lSO 
1le ser feit~ pelo proprio possuidor, c, st•gundo deelarnu o 
Aviso n. il':t 1le 11! de Setembro tle 1~'•8, iscnt:1 as apoliee~, 
e, mnseguintemente os seusjums, del'mbarg-o ou penhora 
por ac~~ões ou execuções entre particulares. 

E' venlnde que o aviso ·~itado adm'tte,como cxeept:ão ao 
preceito da lei, o caso de convir o possuidor, e o dt• mostrar-se 
que o den·dor tlolo>amt'ntc eonverl1ira todos os seus bens cllt 
apolices para frautlar o credor. mas nenhum dos dons casos 
exceptu:ulos se póde presumir, e quando occorram, deve 
acompanhar á precataria p~ra o embargo ou penhora a prova 
que se houver produzido de sua existencia. 

O privilegio, confcritlo :ís apoliccs no rel'erido art. 36, teve 
e tem por ha,e alto-; interesses pnblieos, e na phrase do Con
~elho de Estadtl essa lei é o instrumento do contr~to entre o 
Thesouro e seus credores, sendo portanto nPcessnT"io lei ex
pressa e especial para que o rderido privilc!:!io se possa 
considerar rovog-;Hlo; portanto, niio púde nutorizar nem auto
riza a penl10ra ilt•prccada :1 disposiç;lo do nrt. fii2, ~ 2.", do 
Decreto n. 737 de 2~ dcNov•·mhro de !850, que púúe ::~ppli
ear-se a qtHH·squer títulos dcclividn publica, e papPis de cre
dito do Govemo, mAnos ;\s apolices tla divida consolidada 
nos termos rbquella Lei, tem seu cumprimento, c da mesma 
fórma emittiúas. 

Deus Guarde a V. S.- Llf!onso Cdso de Assis f<'i.rtuei
redo.-Sr. Juiz llc Direito !la 2." Vnra Commereial da 
Côrli•. 

N. :liiO.-A(JJUCUL'l'UHA, COM.MEHCIO E OBIIAS PUBLICAS. 
-EM 28 DE JIJNHO DE IH7(1. 

lJcclarant..lu qtw não podem ser aceitos pelo Estado u:; :o;uni\·o~ t.le \im 
escravo Jihcrtado ~..:om á. clausula de o~ prestar a dl'l~rminatla. pc.~su~', 

j10rqnanto taes scniços ~:io por lei iutransforireis. 

N. 7.~ 2." Srcção.- Directori11 da Ag-ricultura.- Mi
nisterio dos Negodos da Ag-ricullura, C01umercio e Ohri1s 
Publicas.- Rio úe .Janeiro em 28 ele Junho de 187\L 

lllm. !) Exm. Sr.- Tenho~ houya de a· a-r ;:.,cfq~ 
,\.viso de V. Ex. de 1.1 de Almlulttuw, \~\t.~W fúf~ 
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uwtleu ~opta do ulliciu qwJ, em data de ::!!1 dt' J\lan.:o du 
corrente nnno, dirigiu a V. E\.. o Juiz de Orph~os da 2 ." 
Vara da Côrte, acen~a do pardo Jo;,o, lilH\rto com a clnusula 
de prestação de scrvir;os a D. Hosa de ~á Bezerra, cujo ma
rido desistiu de taes servir;os, com a e\.prcssa condtção rle 
serem prestados em uma das colonias do Alto Anwzona,, 
l'<u·anú ou qualqui'lr outra. 

Em resposta, eaiJe-me dedarar a V. Ex. que, n~o se \·eri-
fic:lllclO a hypothese de negnr-se o lilJerto no implemento da 
i:law;ula, segundo e,;tú pn·yi,;to na ultima p:1rt~ do art. 6:3 
tio 1\<'gnlamiwto de 1:1 de :\ovcmbro de 1í<72 e por outro 
lud.,, tlispondo exprc,;,;nmeute o mesmo rcgulnmcnto, HO 
art. !H, que são intransfPri\·eis os SI)I'Vil;os dos nwnuminidos 
gratuitamenlr: ront a alludida elau:mln, permitlindo súmente 
que scjattt :tlugado,;, entende' CO'lt> Ministerio que não púd11 
~er satisreita a l'N(tiisit.::'o tlo .Iuiz dP Orphãos, Jlara o fim d1· 
estnbolccer n'uma coloni:t ",·itttdo \iiJcrto. nem uutro:;im 
mantida a ccs:<ào dos servi!: o,; rlD,;tu. · 

ncus !innrdt~ a \'. Ex.- Jnrlo Lius rieim Cansansàu de Si
nimbú.- A' ::.; . E\. o Sr. Conselheiro Lafayr-tll· llodri~ne' 
l'creir:1. 

N. :1tiL-AGHICJjL'l'l'llA. COM~lEilClO E UBBA:-; l'UBLIC:\::1. 
-E~t :JO nE .JUi\liO DE lHí\l. 

lkclara ~~o Presidente da~ \la:..;úa:-; 1111n pi;tle acrila.r o \31101' ~''iuimlui 
para o seni1:u 1b nan·~at:ITo do Haixo S. Francisco. 

'i. i:i.- L" Sccrão.-llin·etoria do Cununrrcio.-l\linis
t<·rio dos Ncgof'io,; d;t A~rit,llltttra, Coutllll'.fl:ill P Ohr:~s l'nhli
CW'.-Hio úe .Janeiro l'll\ :J(J de .Junho d1: !Hi\1. 

!IIm. c E\111. Sr.- llt• pussc ún ollieio de V. Ex. datado 
t'lll i do mez ultimo, ao rJu:tl ncompanhou, ptll' rúpia, :1 
informação ministrada (tela Capilnnin do Porto de,sa pro· 
vineia, acerca das cuntlit:ões do vapor deno111inado Sinim/Jii 
dc,;tinarlo no st•rviço d:t navegaçi'to do Bni'l:o S. Fratll:isco a 
cargo do" cidatlã<JS Attlonio l!y,,es de Can :dho e Jos(, Maria 
Gonçnlvcs Pereira, tenho de sign ilicar a V. Ex .. para scicnei:t 
dos .':n~prcz:~ri?~ que lieou .:tppro\atlo o tlitu 'apor, visto 
servir as condtçocs du nsvectiVtJ contra tu. 

Deus Guarde a \'. Ex.-João Lins Vi,•ira Cansansi!v ,,, 
.Sinim~1t-Sr. Prcsid,·nte da Proviucia das Alagüas. 

,.J-J'tf\:J':\:f'.::t· 



:\. :lij::l.-t:LIEIW.\.-E.\1 :.lll llE JUNHO DE 18í!l. 

llecla.ra \JilO o Oflicial hnnorari(), f]Ll~. n;lo e~hndo em s•~ni~·o, acha·~e 
r.cspondlm1lo a cun~f.'iho tle guerra, ntiiJ tem dirt•iln a tiOl:COITO algum pelo 

Ministerio da Guerra. · 

Ministerio dos N•~goc.ios dn t~ttl~lT3 .--Hio ilfl btwiro em 30 
rk Junho de !Hi!l. 

111m. r Exm. St'. --T•·tHlo Y. Ex., com rj seu officio 
n _ :!711 de ti do eotTI~tliP, snlmwttiilo :i •·ono;iriPraçfto deste 
Ministcrio o que Ih•~ dirigiu o Connuaudante 11:is Anna~ da 
l'rovincia rio Amazouas, solicita1111o ~~--·~larl'eimPntos >ohr•l os 
vencimentos que diWPtll s1·r altl!nados ao AlfcrPs honorario 
do Exercito Joaquim 1le Paula FeiTPira Cltavrs. que não 
estando em sr-rviço f,ti prPso e acha-si'. n•spondPnilo a con
Stllho rl1~ gtH'lT:t. iledaro a V. Ex . para sPn couhPI"ilncnto P 

:tfim de fazer 1~onstar ao llli'SIIIO Connuant!ante, que ao Olli1~ial 
lionor;~rio. em t:tes eirctuusl:IHCias, 11ão t·ontpl'.to soeeorro 
algum pelo 1\linislerio da Guerra, visto Sf't' considerado preso 
1le justi~~a. conforme ilntPrminott o _\yi,;o 11. I 'ti ilu :t2 rio 
Abril de 18il. 
Deu~ Guar1le n V. E\ .-.lTorrJ•u·:::, d11 llf•J·nol - ~r_ CnH

,~Pllwirn Aj111lantP í~l'nrral rlo J•:xl't.l'it". 

~- :l;i:L- FAZE:\'IIA.- E.\t I flE .llfLHO [)E 187(1. 

N:in rompHtt> :1,0'; .\gtHJft>-: Fi<>r';w::; ind:l,C!';ll' rh~ 1f1L11~glpl(~l' O!IIJS quo ros,:un 
goz:tl' um i!IITII(l\t'l, n11 al'tn d11 p:t,'!ant~•nh• r~~~ 1111pn~tn díl tr:ln'\mi~s.lo. 

1\linist••rio dos i.'\rg·ot•in.; tln Fazt•Hd:t.- Hio d•• .latwiro l'lll 
tle .lnllw de lll7D.· 

Afl"onso Crlso de Assis Figueirnl!o, l'r()sidrnte tlo Trilmnal 
do Th••souro Nacional, rommuniea ao Sr. In.;pr>ctor rla The
souraria de Fnzenrta da l'rovmcia do Hio t:rarHle do Norte, 
para os devidos e!Teitos, que o 11lf1Stno Trilmnal rr~olvrm dar 
provimento ao recurso transmittitlo com o sr,u ofTicio di)!~ dt~ 
Março proximo passado, interposto pelo Px-Escrivão da Col
lectoria das Hendas Geraes do município do Ceará-met'im, 
José Pedro do Carvalho, da decisão da tlita Thesourari:-t, IJ.Ue 
não só recusou recebet· nos respectivos cofres a fJHanti:~. 
de i :80015000, proveniente do imposto de transmissão de pro
priedade que cohr:\ra o re~orrente filiando servia de C:)IIPclor 
das Hendas Gerar.~ d~qut~ll1~ mtmicipio, pela VPtHla dr\ um im
lllOVd, '"h o fnllrl~nt~'llt" tll' >P a1~il:1r r•-;1•' hvt"lthP•·adiJ :·, Fa-

n~·ri._1-:J'~ d1• 1:"1/~1. ;.!J 
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:ZL'llli:J _\~['Í<JII:d, ('IIIIIIJ l:llliiJ!'lll lll'g·'lll-llit~ 11 :dJIIIIII d:t IJIIt'l'l'li· 
tagr·tu que lhr~ <.'r~ rl1:1 ida por '''"" ~ITL'<'ad:ll;itu, purquaiJto, 
."':é eerto quu o iniiiiOVel liypolhPeado 11~0 t'c.,de sr;r :dienadu, 
11~0 COitiJH:ltl ''ll li'• ·I :111l11 ;,os ,\ gc• 11 ks das E:;l:wi•es Fis~nes 
iut!ag·ar de tfll:.H·,;qttc·r cll:'l:' 'Jll" i'''" Y<'lllur:t fl"'"~rn gTaY:Ir 
11 ute>IIIO ÍlllliiiJI el, li" :teto rk su paé;~.r " iaq·o, lu rJ, 
tr~nsmis;;~o; ('aLC'ndu-IIH·s ltllie:'IIWIIL<! t•lJ'<•t'lLt:ll' :1 resti
tltir;-~o do liii;Snlll itupo:-to, qu:mdo, f1111' Illolivos inl<:ira
llll)llln estranhos :·~> dit:ts ,:;;t:wl,cs, 11:·1i, :..~: l'l'aliz:tr ou r,·,r 
:tnHullat!a a transnerão, d<·duzi<Ía :1 pon·<'nlagt:Ju dt'SIWII
did:I com o e:qwdic:ntc·, na r,·,rm.t <la Urt!<'Jil t!1: :!:! de Julho 
<Ir: 1s:m. 

Cllmpn:, pol'l.'lll. qul' se illrl:tg·tll' I'<·Jn urg·t·llei:t, si' a Y<'ntla 
do illl!llo\'t'l, tk qut• sn tr·ata. loi t't'ita illq.;:tl llll t!olos:t
lll<'llll', COIII rrattdt• p:tra O" inlt'!'I)SSI'> da F:m·nda .\a•:iu!t:tl, 
t', no l':l'o atlinn;tli\o, "~ 1 J'Ollltl\ a pelo-; nll'itJS L'Oilljll'lt'lll<'-" 
a nullillaut: do aclu n a JIIIIIÍI::tiJ dus eriniÍIIUS<JS. 

r J•\{•;} ,f ·i 

:'\. :l:i'L- .11 ~'1'11:.\.-E.\t ':! 111: .Jtq_lltl 1>1: li-:7\l. 

H~'inlrc lllll l'lltillÍI'tll 1\1• lltl'i-;dirr::irl, elll!'l' 11 Prf'-.;ÍIIenlt• d:t H1·!:1r: 10 da Fnl

LJ.IL'Ia t' 1l !'re~id1·ti\•.· da rc...;prdÍLi. }JiO\Ílll'ia. 

::2." Seer::lo.-,litli,,f,•rio do.' \Pg<wios tl:t.lllstil::t.- Hio til~ 
.J:•11eiro t'lll ::2 dt· Jnlllil ti<· IK7'1. 

!Um. ~~ Exnt. ~r.- Fura111 pr<''l'lll<'' a Sua M:tg·estadt• 1,1 

ll!tper:tdor oc; ollieiu.-; d1: \'.E\. de ':!:i de OutuiJru de ltl7H n 
:.l de l\laio ult.in1u, 1:011~ 11s p:tpei,; '-'Oll!'l~ o eonllicto dt: juris
die~ão entre es;;a l'rt'sirlt~lll:ia <: '' Trilllln:il d:1 1kl:lf'ão rlo dis
tric'to, ent <:ons<'quencia dt~ ;tdo:-: !'l'i:lti\us :ís elt:i<;ur~s muni
eipaes da Fortaleza e :111 t'\J:r<·ieio dn respertin1 Cantara. 

O mesmo Au~usto Senhor, t<·ndllllll\ido as Sec1 . .'Ül'S reunidas 
tle Justi<,:a e lmperio do Cun-;f'lho rir• E,;t<~do. e Conformando-se 
por Su:t Jrnmt·di:<la 1\r:;.;ultll.';.tn dn. ':!H ck Junho ultimo com u 
p<Jrect:r do rr•sp<'<'lÍ\'O rl'l:tlor n:t t:nm;ulta IJIJJ!Slante da cúpia 
junta, t'll!ll d.tla de:! de ~la i o :tutcrior, lluu\·e por b<'lll :.\lnnrlnr 
tlet·l:trar : 

Que prucl'dr o ,,,\m•dilo rnnflicto. Sll>'l:il:ttlo por es,-n l'rcsi
tlenr.ia, tli:V<'iitlu ,.,.~,:1r o ult•·rior proe•~dinlf:ltlo ordcn<Jr(<, pelo 
Tribunal da 11rl;,r_:;'to <:outra a C;unar;t <JII<' s1~ ar:lta em exercicio, 
,, ;1 t't•speito do l't'IJIItlltur l'ttldit:<J. -

U quP <:omruu11ko a V. Ex. p:1ra os efl'eitos neeessario,;. 
ll1:us (;u;trd~: a\'. 1•:\.-l.uf•l!/''lli' /ludri!JW'S [•,·n·ira.

.\,, Sr. l'tt''idt•nlt' d:t l'l'"'.illi'I:J do 1:f':1r,í 
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Senlwr.- Por Aviso de 2'~ de Dezembro ultimo foi Vossa 
.\l~gcstn1lc lmpcrinl servido Mandnr que ns Secções reunidas 
do Justiçn n lmperio do Conselho de E~tado consultassem com 
o seu pnrecor sobre o conilioto de attribuiçiío suscitado entre 
o Tribunal dn l\ol:1ção dn Fortaleza o o Presidente da respec
tiva provineia, eonforme consta dos p;1peis que com aquelle 
aviso foram remettidos ús mesmas Seccões. 

llo ollieio de 2i:i de Outubro de 1878, ··dirigido ao l\Iinistcrio 
da JustÍ('.:l. YI~·SO: 

Que o Presidente da ProYincin do Ccarú, por acto de :1 de 
Julho 1lo referido anno, tonwmlo conhecimento de uma 
reclamnr:5o nprescntnda pelo ])r. .Tonquim Bento de Souza 
Andradf', derirlirn, llP conformidade com a doutrina do Aviso 
dr 12 d" :\Lirr:o rL• lkiH, qur o <~r•únbo ela Helaç~o de 9 de 
FeVert:iro de lk7i, proferido depors do prazo de ::!0 dim; 
eont;u]o-; da data 1lo reco!Jimento na respectiYa Secretaria do~ 
papeis relativos ao rr1·ur,;o interposto da sentença que nnnnl
Júra n elciçolo municipal do Mecr,jnna, niio podia pmvnleeflr 
~·ontra n ;;pntonc:a dR primeira mstancia que, na con for
mid:lc!r do art. I."~ i8 rb Lei de 20 de Outnbro de 1875, o 
art. 8.'i das Instrucr·ürs rle 12 de Janeiro de 1876, se havia 
tornado lirrne e irrevogavel ; 

QUI~ Yerific:mdo que, annnllada a eleição dessa freguezia 
pela dita sentcnljn, e ela fro[\nczia de Sonro pelo acórdüo rln 
Relaçflo do I. o de Fevereiro de t8i7. 1lnva-se a hypothe~o Õo 
~ 2." r:omhinauo com o ~ i'J. o do art. l'lc2 das referidas instruc
~:õe~. manclúrn proceder :í no1·a cloiçüo em todo o mnnicip10, 
l·umo dl'tC'rmina o§ 'L" do citndo artig·o, suhmcttendo irnme
di<1tarnrmte este neto á npprovaç;Jo do Ministerio do Impcrio, ao 
qual rcmettera cópia da Portaria de 3 de Julho e de todos os 
donuunnto-; ern que ella ~e funda ; 

QnP, os intrrfe>;;iulos n~o reclamaram contra a decisão, c 
em virtude clr•ll:1 entraram em exercício os Vereadores do 
qtwtriennio lindo, e nelle continuaram até que se procedeu 
;i nova Plcic:lo; 

Que. feila a nova rlf}içilo, os Vereadores eleitos no dia i) de 
Ag-o;;tn de 18i8, entraram em exercício no dia i9 de Setembro 
sng·uinte ; 

(Jue, recl11nnndo um cidadão contra a nova eleiç;Jo ele 
Yereadores c .JuiZf'S do Paz, n que se proced1;ra na freg-uezin 
de .1\Icecjnna, nma das tres quo concorrem para a eleiçáo da 
Cmnara da capital, foi j nlgada improcedente n reclamação pelo 
.I uiz de Di roi to cln l." Vara da capital om razão de não se pro
v:l rem os vieios ilrg-niclos ú mesma eleiç;Jo ; 

Que. interposto o rceurso do despacho 1lo Juiz de Direito, 
l'óra este sulJmettido a julgamento na sessão orrlinaria do 
Tribunal da Hela\·ão. e um dos .Juiz~:;; rClJHCren adiamento para 
:1 sessão seg·uintc, afim de ser presente ao Tribunal a cúpia 
tia referida Portaria dr, :l do Julho. que na mesma data fúra 
requisilacla pelo Presidente do Trilmnal ; 

Que, satisfeita n roquisi1:ão no dia 17 de Outubro, B Tri • 
lituwl n:1 ;;e;;s;lo do Hl, ern Yez de tornar conhecimento do 
l'f~r.nrso interposto, drlihc!'fJI'l eouhcecr e julgar da mesma 



Jlurtaria, ut\darallllo-a nulla, e expediULlo ortlem aos Verea
dores em ex1~reieio fial'a dci\ar o exercido bob pe11a de des-

obedieneia ; Que apenas eheg-úra ao seu conhecimento a noticia desse 
julgamento o Pre~idente da província otüciára ao da Relação, 
pedindo infornwções dos motivos velo,; quaes o Tribunal se 
jnlgav<~ cl'nnpetente para conhecer do referido acto adminis
trativo, e para exercrr attribuições que lhe parecia perten
ePrem ao Poder Exccuti'io, e reef'llliHendanJu que sovr'es
tiVl•SSt\ 11a expt~dit:ão tl" ~~···pws do aeúrJào e ortle;ls relativas 
;, sua exPeução, que o Tnbunalm:tndúra r('metter á Camara 
Municipal p. ao Promutor Publico, visto que ~onforme a lei o 
Presidente ila l\el:u::u, sú devia mand:H c:•'•pia do act'lrdão ao 
Presidente da provinei:1, a quem eumpelia !let••rutinnr o modo 
da sua exeen1;i1P" a1'1'esrPntando 11lle estnva n~solvitlo a \f~
vantar ~onllieto de attriiJIIi1;üu, ,c1: as razõ,\s do Tribunal não o 
conveneesse!ll de sna jurbtlil~\ÜO ; QLH~; na sess~o 1le 2:! de Outnhro, em qne fôra puhlict•do o 
acónlao, fúra lttlo o ollieiu dclle Prm:idente, e o Tribunal 
rleclarou que não tinha outras infurma~l,es a dar smliio os 
proprios fundanwntos do a!'r"irdão ; 

Que, por ollieio tle 21J. dn rr•ferirlo mez. o Pn•sideutc da 
Helaçào, remeltnndo rúpia tlo a!'úrdão. commnnicúra a elk 
Presidente da provitu~ia :u~uelln resptlsta do'l'rihnual,edeclarou 
que. como orgão dc:;te, 11~0 pntlia dPixar de t:nntwm ~~xpetlir 
t•.ópias ao Promotor e :'1 Camara Mttnictpal par!l qne esta 
~~ess11sse de funel~tmwr soh petw de ser denuueiada por aquellP .. 
embora houvesst: PIIP upinaüo qttl' isto se 11ão devia f:,zer. JIOf 
ser a exernç~o mernlllente administratiY<:, c da competencia 
rio ['OI·ler E'\.1\t:Utivo; Qtll!, ''ill l:ons•~q•t<·lll'.i;l, l'llr• Prn~idcttt•: n~soiYt'\':1 pelos 
fun!!~Hnl·nto.; 1:XP'"'"' 1'111 l'orlari:l de :!'J· ""Outubro, de IJill~ 
~ll junta t:•\pi;•, su-eit:1r c·,nlllirt" ele ~ttrihuir:ío. s<JLr'e;;tar na 
tiXe('lll:f<o 1\0 :ll'l.ll'll~o. I' ;'I'JI,etlc'f todos IIS papei:.: á Seerel:tria 
da .lusti1;a na eonlormitlade dos arh. :t:i r; :!li do 1\Pg-nlamentú 
n. i2 1~ rk ;; 1\e FPn~reiro de !8'1':.!. 

O ~r~rir•l~o da 1\l.'lar;ão ,·\ do theor sP<.<;uint,,: 
." Helatailo o ft~ito <'111 ,:e~uii]a ao sort••iu rl't:llllllliPBdatlo por 

le1" ae1~orda111 C!ll l',Pla1;:\o tomar ronher·imento do n,~urso 
interposto do ue:>ji3Ch0 a f\,;. :to entre partes, !'f'l'O!'l'elllC Tristiio 
Antune~ dn "\lema r .c: r··corrida a mc·sa parcH·.hial da rreguezia 
tlll Meecpna, para \lu: da:·e111 pro\inwnto, e :mnullarem ;; 
P[eil(iiO municipal procPdida c:J;-vl: da Port:1ria diJ l'resilli'ntn 
da proYillei:• d:•taila ill' :1 de Junho d11 eorrnnte :JHHIJ, e que 
Sfl_ :u~ha por Cl.ljlia a th. :W destes autos ; e <lssim deeidcm o r 
na o ron:<tar da rderida portaria que tivl'sse sido ann u 11 da 
pelo poder competentn. o Judiciario (art. t!J,ü das lnstrueções 
rlc t2 dn .Janeiro de 18ili) 11 eleir:üo dll Verr:atlnres do mnnicipin 
dest~1 e1darle, a que j:i no regimen da Lei de 20 de Outubro de 
i~7iJ ~c pro1:edeu 110 anuo seguinte. eomo por niio se avc
nguar !la d1tn Jll'<;a ollil;ial quE' ;:e ti\e:'seut ,·crilirado as 
hypotheses dos~~ 2:' e;;_ .. do art. l'd das c;tadn~ instrueçõe,, 
un1• o" flll '!'~" rdr, arti:_:n pr•·1lito ~'!."e f<t<:ultado ao l'od<'r 



l!l·J:tsm:s t•u •;m ~:11 \JJ. 

,\t!miuistrati\'O mandar tn·ut:eder ú eleiçüo de Vereadores inde
}Jendcnte da int!:rvcução do Poder J udiciario. Se, pois, houve 
nova eleiç~o rln Camara antes de lindo o quatriennio da eleita 
em 1876, sendo de facto c n:io de direito a existencia de nova 
edilidade, na censnra de direito é e lia intrusa, e conseguinte
mente a Relação do districto não póde nem lhe assentaria bem 
negar provimento ao reeurso interposto, versando clle sobre 
uma eleic~o destituída dr, todos os elementos le~aes; portaato, 
se ns . ..:im ··Jli'OCI'Ilesst~. nllo ~ú ahdic:.ria de sua :mtonomia, 
reconhect•núo a legitimíd:tdc do acto, em virtuúe ú.o qual se 
procedeu á alludida elnição, como sanccionaria a doutrina dos 
factos consummados, doutrina pcrturlwdora da harmonia e 
divisão dos poderes politicos reconhecidos pela Constituição 
•lo Imperio !lo :1rt. 10, e dPdllinllLl nesta conformidade, 
m;mctam que sr. r.n\"ÍP!ll rúpias <lo presente julg:td.o ao !'re
sidente da pro v incia, Camara Municipal em exercício, para qu+l 
ecsse t.lc fnnccionar. e ao Promotor PniJlieo, pan• que intente 
<lt•nuncia contra a t.lita corporação, se, por ventura, negar 
obediencia ::í decisão t.leste Tribunal. • 

Este acôrdiio foi proferido em um recurso interposto pelo 
t:idadão Tri~tuo Antunes de Atencnr ue uma sentença do Juiz 
1le Direito tln capital quo jnlgára improcedente a fl'clamação 
do mesmo cit.ladào eontra a eleição de \'erearlores e Juizes de 
Paz, que se dl'ectu:íra 11a fre.!.wezia ele Mcccjana es11'i de Agosto 
de 1878, snnllo <IUC as raziks allegauas contra tal eleição 
consistem unicamente, como const~ da respectiva petição, e, 
portanto, que fazem parte dos documentos annexos, em 
t.liversas irregularidat.les, e em se ter negado no dia 2 do 
referido mez o ingres~o ú igreja matriz a alguns eleitores e 
supplentes que deviam concorrer para org·anizar-se a mesa 
parochial, e qnr. tinham comparecido :ís !l hor:ts e meia da 
manhã, declarnndo o SniJdelegàdo de Policia e o Juiz de Paz 
Pn~sidentt> qtH! lhes era vednda a entrada, porque não IJUeriam 
ser perturbados por importunos, e tendo essas memws auto
ridat.les mandauo <:!Tear a igreja matriz por soldndos do ir>." 
batalhão de infantaria desde as '~ horas da madrugada do 
dia 2. 

Assim <ine, a I\ela1;iío do t.listrictó, que devia limitar-se :~ 
l)Onheccr da matr-ria do rc•~tHso, annullando ou não a eleicão 
tia fregnezia de Mccr1jana j11:;:tn ollPgata et probat({, julgou 
nltra petit11, e :lllnullou tod:1 a cldr.~:'1o munit;ipal a que se 
procedera !lO dia ;j de Agosto em virtude do acto úa l'resi
dencin de 3 dr .Julho, cuja legitimidade combateu. bem como 
:1 eompetcncb do Poder Administrativo par:t annullar elcif'fw 
1lc C:1 nwras. • 
. Entmt:mto, ,, flít·a de duvida qnn :t Portaria de :l dr. Julho 

t\ UJ.n. acto do l~od<·.r. Administr:~tivo o n sua r.x(H~llirão nrha-st~ 
perlett<tmcnte .JIHtdtca<la pelos motivos que nella se a\le.ram 
f' nss1mtam n:1 terminante disposição do§ 2. 0 do nrt. l'l2°das 
Instt·ur:çiks f(Ul' baixaram com o Decreto u. 60\!7 LIP 12 de 
.laneiro .tic l87G; p_ortnnto, tendo sido nnnnll:tda a eleição d:~ 
lregu~>w~ de 1\lpe••.J:l!la por >imtt~nr:a do .Juiz d•· Jlit·t~itn rptn se 
tnrnara hrmc r trreYo:C<tYrl r• a da lú·,<:u~zia d" Sn\ln' por 



,,cúrdào úa Jlelar.iio de 1." UI' Fevereiro do i8ii, o Humen' lotai 
dos votantes 1h1s paroehiao.;, cuja C'leiçiio fura :llmullnda, ficou 
'endo superior á metad1\ rios Y•)tanteo.; do município. dando-se 
assim a hypolhese 110 ~ 2." do referido nrt. H2 ; e de rendo, 
eonseguintcmente, o Presidente da província, na fórma do 
~ 4,. 0 do mesmo artigo. mandar proeeder a nova tlr:içno geral 
no município, como etrnctivamentc mandou pela Portaria de 
3 de Julho de USi8. 

Este acto é, portanto, puramente administrath·o, niío s,·, 
por sua propria natureza, corno por 1'\.PI'l''sa <11-rlnraçào da 
lei. e, por isso, o Trihnnnl da lleltll.'-iio da Fortaleza, tomando 
delle conlwcimenlo, arrogou-se uma attribniçiio, qtw niio Ih•~ 
l'ompete, e qnn é c'clnsivamrnt'~ da :llça<l:l cln Pn<li~r Adminio.;
trativo, cujas attriiJlli~üe' "'~ixar:11n ,],~ ,,~r rc"p·~it:•dao.;. 

Accrc~ce a isto o modo irrL•gttlar e in,;nlito. por qne n 
Tribunal tomou conhecimento do ;,do !la l'reshleneia. 

No recurso, interposto p~ra o Tribunal da 1\elar:ão tl:l sen
tença do Juiz de Dirl'ito, lll~nl11una allnsào sl\ fez :·,qnelle :H:to 
que pudes'c pretextar a dcei::;io de mandar-se juntar ao 
recurso, como e;;clarecinwn to, ou por outra qualquer razào 
jurídica. 

O Tribunal avocou-o :1 >i arbitr:1ri:uncntc. n sobrP elh· 
lavrou um ncúrd:10 que o deel<~rn nnllo, c, com ell<•, nüo j:'1 
a e]f~ição da freguezta 1k l\lecejana. que era olljPctn rm:trictn 
do recurso, mas a de todo o mtmicipio. a qun rm virtude do 
mesmo acto sn proerdera cm ;) <le A[;lbto 1ln t8i8, aehanrlo-w 
do posse e no cx.erricio dos seu,: ear:.;os os Y1·re:Hlon~s c Jnizes 
de Pn eleito;;. 

!\eleva outrosim ollsPrvar qtw o TriiJuJwl <1:1 1\elaçiio, 
mandando remetter eúpia do ae•·,rdiio :'1 Camara .Municipal em 
exercicio, par:1 dei\.ar til~ fum·c·Ioiwr, e ao Promotor Publico, 
para denunciai-a em ra;.:o ilc desubellifmc.in, invadiu outra 
:1ttribaição rio J>o<ler Allministrativo, qual é a 1le t!Ptrrminar" 
modo 1la execuçiiu do mcsnw :H·ónl:-,o, euja cúpia devia :;cr 
remettida ao l'n'sidl'nle da prn;·incin por r.xpwssa dispüsição 
da 2." parte tio art. 1;)1 tias lnstrucçüc~ <le l::l de Janeiro 
de 18ifi. 

Foi isto. entretanto, o q tw não se fez, nem <lo :u~úrdüo consta 
que se m:mdasse fner, sendo JH~1·essario que o l'resirli>nte da 
província retJnisitas;.:e UI I. a e,·,pi:1 do aeúrdi\o p:11·:, ser-lhe <'Sla 
enviada. 

Esta circnmstnneia plín em <·viucneia o propnsito rln Tribunal 
tia Helação em arrog-ar-se o e'crcieio rk :1ttrihni•;iio que por
tenec ao Poder Adlllinistrativo. 

Assim rJne. cor11o conelusão ao qne se tem e' posto. o relator 
das Seeçi'íes reunidas <lc .lustira c lmperin do Comdlro de 
Estado é dn parec,·r : ' 

I " 

jJU1~ prr11~Pdn o ronllil'l" stbl'll<i:!o pelo l'n•sidenle tla Prr>
Yinci;' •l11 r:.·;n-;'!. 



Qtw o Tri!JtUJ<il da Helaç·ão da Fortaleza tomou indevid~
mente conhecimento de assumrtos que ~~o puramente ad
tniniqrativos, t'. t·umo tae.~, ria cotnpekn~ia du PrnsidPnte da 
prnviucia. P n:"' tlu l'odi!-r .ltttlir:iai·i". 

:!.u 

Que, nt~strs tennos. drv<~ cPs~nr o ulli:rir.t· proertlinll•nto 
ordr:n:ulo pP!o Tt·ilinn:d r:1mtrn ;1 C:~111nra li"'' si' ar!J;1 em C\:1'1'
t'teio, ''a n·~JH'ito do l'rolllolor Pulili<·o. 

Votu srzumulo do Consetlu·il'o J'iscmule de Jtu;wtl'!l-

S111to 11i1u poder coneord;1r 1'111 tudo Clllll u illustrado 1'1'
laLor. 

Par:~ a justa apn•ria0~0 do enntlieto ,;ujnito ao <:xanw tlas 
SPt'ÇfH'S reunidas de .lu>tiça e llltpt:rio du t:unsPJ h o do Estado 
faltmn muito,; Rselareeiruentos, ;dias interl'ss<mll's, para 11111a 
;1certada decisão, eo111o dt•\'O ser a do litl\ t'l'll~> lnqH:ri;d. AI,·, 
f;dt:t, eomo notou a s,·,:re!.;tria, a audi,;twia U<• autoritl<~dt• 
jurli<~iari~. prestTipta 1111 art. :l:í tio Ht·~ul:lllH'nto n. I 1'1- tltl ;];; 
dn Ft:ven·iro dt~ iH'd, c ou:;~ dircr,;a da . .; i nfunllat;lí,•s de tJlli' 
r~dla o art. :!L 

y,:-s1• do <ll'úrd~o pruferi1lo l'lll W tk Outubro dl' IHiH, cuja 
inte~~Ta consta dos doetllllentos juntos, qtw a l{claç:to 
da Fortaleza (e;Jpit;d da l'ruviueia dn Cearill, em virtude de 
tun ret:urso interposto do despaclto do Juiz de Direito da IIH:,Ilia 
capital, sobre a v;did<ldt• da eleição da fn!g-twzia de .\!eet·jana, 
annullou a clciç~o rle V1~n'adores de todo o Inunicipio, a qtw 
s.~ proredora l'.rc-t•i da Portaria do P!'l·sidi~JJte d<J proviJJe.ia, 
datada de :J dt: Julho rio IIICSIIIO anno, por 11~0 r·on>tar ter sido 
I'Oillfll'li'IItemPlllt• ;tlllll!liad<t a Clt:it,·iíu IIIUIIÍI:Íp;~] feita I'III!Híli, 
mandando enviar I'Ópia dC'sl1~ julgado ~o l'n:.;idl!llle da pro
víncia é á Carnara Municip;tl e111 exereicio, para ce%ar de 
·funccionar, por ser iutru,;a e destituída de todos os runtl<J
mentns legaes. 

No otneio de 25 de Outubro, ronstaute dos !Hlfll'is junto,, 
rliz o Presidente da província que: 

' Por acto de :l d<~ Julho de i8j8, tomando conhecimento d1~ 
uma represcnta~~ao apresent~1da pelo Dr . .lo:tquim Bento de 
Souza Andrade, decidiu, du ,·onformitlarle <~om :1 doutrina do 
Aviso de 12 de .Março daquelle anuo. que o aeúrd~o da Rela
ção de () de Feven•i!·o dt: I Hjj, proferido dqJOis do prazo d1~ 
:JO di11s, contado da data do reeebiuwnto na Sel'rl'!aria dos 
JHipeis relativo,; ao reeursil interposto dJ ~rmtnnt·a rruc annni
J;ira a eleição muu ir i p;tl dn Mct:~:ja rw, 11~0 podia preva lec.er 
r:ontra a sentença da !.• iust;meia, que na t:ouforrnidade do 
art. 1." ~ 18 dn Lei de 20 de Outuhro de 187ti P art. 8:í das 
lustrueções de l:l dt< .I<Jnl:'iro d1: 1 K71i, se havia tornado tlrnw 
t' irTI'\'og-;1\'l'l: e \'PI'ilir·~tntlo IJIIf', :tnuullati;I :1 t•lt•it:~" dr;;,;a 



fregtlf'zin pPlo 1lil~ ~PlllPnra n a d:1 frcguczia fk Soure pcln 
acórdão da Heln1;ão do 1." do Feverniro de iRTi, daYa-se a 
hypothf'Se do ~ 2." cmnhinado eo111 u §Si." do art. tr~2 das 
respectivas instrucçõm:, lll<ll'!Ua!ldO proceder á !1(1\':1 eleiçào 
em todo o m nnicipio, ~~orno determina o~ L o ao citado artigo. • 

Não é completa c-;ta expo-dção, rlliiiO ~onvinha para auto
rizar um juizo segnro suhre os faetus occorrido~. e verdadeiro 
estado da questão. Lendo-sfl, por(~ IH, com attnneão todos os documentos juntos 
fl comhinnwl•H'C ;ts data;;; nPiles mencionadas, ha razf1n para 
acreditar-se que foi ta a eleiç.uo munwipitl, em 18i6, foram os 
respectivos Vf•n•adore' l'lll[lOSS:1llos <'111 prineipios lltl 1877, c 
que, decorriflo mnis de 11111 nnno, o J>rn.si•lentc dn provincia, 
munido 1!:1 n•prc!'entn1:ão de nlgnem, passou a tomar conhe
t:imento de um fado ll-.~·almrntr eonsiJlllffindo, isto (•, a posg(~ 
tia Camnr~ .Mnni1~ipal, vrrilit':Hin nos termos lia Lei de 18i5. 
:.rt. 2." \i 2~! c Instrue6íP:< de lXili, arts. 1:18 c 1:1\l, e desco
hrin•lo qÍtc um n•·,·n,Mtit da H,•I<H~ão, que j:i havia produzido 
todos os seus nlfcit.os, nra nnllo por I'Xces~o tlc prazo, mandou 
"ntrar em rxPreido 11 Camara 1\o quatriPnnio fintlo, e proceder 
a nova eleição. . Se 1\ nssim n procrdinwnlo do PrPsiilentl'. dn provincin, 
merece urna qnalilicar:ão IIJaic; s:~\'<'fa que :1 d1• simpks nhuso. 

NilO se encontrn entre os papeis _jn11to:; a c,·, pia 110 A viso dn 
I~ de l\1:11'\U de 18iH, c do parecer dn Serç:\n dos N1•gocios 
do lmprrio, Pm 11ne c;e fnndon o Presitknte. pnrqno o 
Sr . .\'linistro do ImpPrio ai1ula niío resolveu sobre a convr
niencia de sua (•xhiliiçi'IO, s<·gnntlo inf,,nna n Sl'erctaria; mas 
"'~ hem rn<) n•col'llo do qnll t'lll~o puhlieou n imprensa. a 
hypotllr~n. 1k qlll) se trnta, ~~ intniramenlL' tlivt•rsa. 

Por ~~'\.pn~s'~ tlisposi•:ão da Lei de 1Híii, (art. 2. '' §~ :10, :li 
e :12) e im;tnH·ções respectil a,; (art. lf~;j e :-:q~uinlt•s) o Juiz dt• 
Direito é o unieo colllpetento parn I'Oilht•(·m· n rlel'idir ti~ va
lidade ou nullidnde da elciçiío de VerPadon•:-: das Camaras 
1\lunicipars do mo1lo c nos prazos ahi detnrminatlos, de sorl•~ 
IJllfl, embnrn so eonheça depois que t:1l elt:it;~o eontinha nulli
dade, ninguem mais tem a eom pctencia para deeretal-a. 

E', pois, evidente que depois de mais de um anno decorrido 
tla posse e exerci cio da Camara .Municipal dn Fortaleza, eleita 
om t8iti, não podia o Presidente da provincia, por solicitação 
de :1lguern, ext:ogitar que urn ncórdão da Relaçiio, que vali
daya a eleiçiio de uma freguezia, fôra proferido com excesso 
de algumas h?ras fúra do prazo de 30 dins, porque é datado 
de 9 de Fevere1ro. tendo s1do entregues os papeis na Secretarill 
a 9 dr, Janeirfl, e mandar em virtude disso, por Portaria de 3 
de Julho de 1878, entrar em exercicio a Camara do quatrien
nio findo e prnecdcr a nova eleição, flcando sem etfeito a de 
1876, prh·aüos do eargo os Yoi·eadores leg-almente empos-
sados. 

Tão revoltnntc pnreceu semelhante procedimento ao Tri-
hunnl1la 1\Piru;i\o, al_iás compo~to de magbtrados provectos, 
'!IH', por ~ua VPZ. fo1 Invado a Pxrrs~ns. profPrinclo n :wúrdãu 
tjll<' -;p ;wlin t•Hirt~ o,.; p~p,•i' _j11111"'· 
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A Relaçilo, deixando de julg-ar da eleiç:io, a respeito d11 
qual se rccornm, e declar:mdo nulla aquella portari:l, que nãn 
era nem podia ser ohjecto de recurso IHifll esse Tribunnl, 
exerceu uma attribuiçiio que niio lhe competia: estando en, 
neste ponto, de accôrdo com o illustrndo relator. 

A' vista do exposto, entendo qtw sr, 1levr, julg-ar proce
dente o contlicto; m~s entendo tnmhem qne n lei e (permitia
se ctizel-o) o decúro do Governo exigmn fJllll pelo l\linistr,rio 
competente tome-se conhecimento do olllcio documentado 
que o Presirleute diz ter dirigido ao (;ovcrno Imperial em :l 
de Julho de i878, sn.idtntulo :'1 sna npprnvnção aqnelle acto, 
mediante mais amplos es1~larccimento, ~e fornm preciso,;, alim 
de, ao mesmo tempo reprovar o acto illegal do Presidente da 
província, seu delegado, em ordem a rrsgnardarem-se os 
bons principias de justir;a f' honestidade da administr~ç1io pu
hlira, que, folgo de reconhecer, são os 11ue profPssa o (;nverno 
Imperial. 

E' este o meu parecer. 
Com este parecer concordaram os Conselheiros Visconde de 

Bom Retiro e Paulino José Soares de Souzn. 
O Conselheiro José Pedro Dias de Carvalho opinou do se

guinte modo: 
Tendo examinado atlentamentc os documentos que ncorn

panharam o Aviso de 2í de DezPmbro do anuo passado e os 
pareceres de meus illustratlos collegas, dados sobre a questão 
alfecta ás Secções reunidas de Justiça e Imperio do Conselho 
de Estado, exporei resnlllid:uncnte a minha opinião a res
peito. 

Tendo-se procedido no município tia capital da Província 
do Ceará á eleiçiio dos respectivos Vereadores no dia 1. o de 
Outubro de 187ü, para a qunl deviam concorrer :JS tros paro
chias de que se compõe o munieipio, :1s !111 Fortaleza, Soure, 
e 1\lecejana, nilo consta se todas ellas intervieram nesse acto 
e apenas se declara que a de Soure foi annullada por acórdão 
da Helac;ão do L o de Fevereiro de 1877 e 11 de 1\lecejana por 
sentença do Juiz de Direito da comarca da capital datada de 
8 de Janeiro do mesmo :mno. 

Por falta dos prerisos esclar11cimentos que cleviam ter sido 
enviados ao Governo pelo Pre:;idente da província, ig-nora- se 
em que data procedeu a Carnara 1\lunicipal da capital da pro
víncia á apuração dos votos dados nas tres parochias de que 
se compõe o municipio c se foram preenchidas todas ns 
formalidadrs legaes para que n eleirão se considerasse 
válida, e para que os Vereadores eleitos podessem entrar rm 
exercicio de suas funcçõcs, ao mesmo passo que consta dos 
docnmentos apresentado;; que a nova Carnara, eleita mu 
i8i6, funccionou até a decisão do Presidente de 3 de .Jnl h o 
de i878. 

Ignora-se ig·ualmente a origem do pl'ocesso pelo qual a Re· 
!ação do districto, em gráo de recurso, nnnullou a eleição 
da paroehia de Soure ; e como devendo ter effeito suspensivo 
a sentença do .Juiz de Direito que annullou a eleição ela paro
chia de Meclljann, se põde proC'eder á apuração lless:Js paro-

Dor.i <Õe; de !Si(). 30 



chias, qunndo 11 Vi!lidarlr, !la rleiç~o estava tlopPn<lcnte de 
julgamento superior; e nesta hypotht~sr, o :1ctn da apurnç~o 
era nullo, e parece que o Juiz competente não podia reco· 
nhccel·o, antes devia suspender todo o procedimento ultrrior, 
até fJtW se decidisse se taes pnrochias podiam ou não ter con· 
corr~tlo pnra uma elt~ição vá! i tia. 

Ou preseindiu-se do cumprimento rl:~ lei, ou ha nrste ne· 
rtocio um ponto obscuro que convem e~clart·eer para uma 
decisão acertad:1. 

Determina o nrt. l3R das lnstrucçõrs de 12 de .T:mriro de 
lRi!i e do mesmo modo o nrl. 2.• ~~ 2R e 2\l que n Camara 
Municipal, 30 dias depois daqurlle em que tivt·r comrçndo a 
eleit)o, procrda t•m dia nnnuncindo por editam; :i npurnçiio 
dos votos para Yereadon•s, c que, conclnida a apura~iio com
munique log-o o seu rPsultado no Ministerio du In1perio na 
Curte e aos Presidentes uns provinci.~s. 

Do conteúdo no art. H i tln~ souretlit~s instrnc(:ões se collige 
que ig-ual rernc~sa tleYe ~er feita ao Juiz de Direito a fJUClll 
compete conhecer da v:l!itbclc ou nullitl~dc de t1ws eleirüc.; 
dentro tios prnzo5 fataes que a lei e ns tlitas instrucçües mar
cam e nos termos nellas prc,cripto!'l. 

Deve snppf1r-se qun foram preenchitlns toda., as di:::pmdçüos 
legaes, desde que não comta que contrn a apurnção fosse 
apresentado nem decidido qualquer recurso, e, como coro!· 
Jario, fJUP, sentlo fonsíde·ratla villírla a elcit:ão feita no 1. 0 de 
Outubro de i8iü. os eleitos Verendores entraram em exer-
cício. · 

Con"ultando-se a letra e o c~pirilo dn Lei de20 de Outubro 
de 1Ri5, vê-se ljUe ella marcando prazos fatat~s, tudo que se 
praticar fórn ou em contn1rio delles não púde ll'f vigor. 

Se, pois, a Camara tia capital tia província entrou em excr· 
cicios em que a apurnção dos votos dados aos Vereadores 
fosse nnnullada nos termos da lei, essa Camara uevia func· 
cionar JlOr todo o quatriennio, ainda que contra ella se 
podcssem allegar quaesquer vícios ou illegalitlatlt•;;. 

D'aqni deduzo, como conseqnenci[l immediata, tjlW nem o 
Podrr Administrativo, nem o Judicinrio, )Jotlimn mais tunwr 
conhecimento de urna rleit;ão que estava consummnda. 

O :teto, portanto, do Presi1lentc da provincin tlc 3 de Julho 
de 1878, mandando proceder á nova eleição da Cnrnarn, embora 
apoiado em disposições da citada lei, que lhe eonfernm t:sse 
direito, em casos determinados, foi irregular e niio póde ser 
sustentado. 

Apezar de quo a citada lei não tenha m<lrcatlo pr11zo, p:1ra 
o exereicio do direito conferido pelo art. 14::!, ~ 1. o d11s in
strucções, deve entender-se que, recebidas pelo Presidente as 
informat;ües sobre o resultado da eleição, c :1ntcs que o Potler 
Judieiario emitta o seu juizo a respeito dclla, deve ellc usar 
da faculdade tjUC lhe concede o dito artigo no~~-", se co
nhecer que se dil ljualljuer das hypotheses nesse artigo lign
rndas: de outra sorte n~o haveria segur:mra para os cidatlflos, 
c os seus di1·eitos estariam ."nrnprc V<lf'ill<mte.~ c i mercê tlt>" 
c;~prit-hos tla oec·a,diín. 
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O acto, porém, do Presidente, sendo de esphcra admiuistra
liva, c como tal sujeito :í apreciação do Governo, estava fóra 
da alçada do Poder Judiciario, a quem não compete decretar 
a sua annullação, como foz o Tribunal da Hcla~·ão. 

Houve, portanto, invasão de poderes da parte deste, e ver
dadeiro conllicto, pelo que concordo com os meus illustrados 
collcgas no ponto principal, isto é, em que procede o recurso 
não sú por ter declarado a Hclação nnllo o acto do Presidente, 
como por lhe ter negado o direito de executar o seu acórdão, 
incumbindo o Promotor l>ublico de tomar elfectivas as suas 
determinações, e só dando á primeira autoridade da provincia 
noticia do aclo, quando a ella é que a lei incumbe a sua 
execução. 

O con!liclo, ora suscitado, tem a sua origem n'um facto, 
que me parece fac i! explicar o remover os seus inconvenientes. 

Ha dcsintelligencia entre o Governo e os Tribunaes judi
eiarios sobre o modo de contarem-se os prnos que a lei mar
ca para a discussão dos reeursos em rnateria eleitoral. 

Sustentam uns (e é essa a minha opinião; c peço venia para 
assim exprimir-me) que taes prazos são imprcteriveis, e que 
o tempo das féri:1s não póde alongai-os, e, segundo consta 
das informações juntas, tal é tambem a opinião do Governo; 
e assim as decisões proferidas fúra desses prazos devem con
siderar-se nullas. 

Mas tambem é certo que a declarução de nullidadc do uma 
~cntença do Poder Judiciario não pódc ser feita por acto da 
administração; conviria, pois, que, para remover este obsta
cuJo, ou se declarasse que o Tribunal da Relação era obrigado 
a reunir-se extraordinariamente em tempo de férias para 
decidir esses recursos, quando intentados perante cllo, como 
se pratica em os casos de habeas-corpus; ou que se solicitem 
do Poder Legislativo medidas adequadas para impedir a con
tinuação deste estado de co usas tiio prejudicial ao publico. 

Outrosim, é urgente que se declare em que occasião devem 
os Presidentes de provincia usar da faculdade quo lhes con
fere o art. 1q,2 § lJ,,• das Instrucçõcs de 12 de Janeiro de 1876, 
para que no exercicio !lP!Ia não encontrem com outras dispo
sições relativas ao conhecimento da validade on nullidade 
das cleiçiíes. 

E' este o me ll parecer. 
Vossa l\lagestade ImtJerial resolverá o que fôr mais acertado. 
Sala da' Conferencias das Secções reunidas de Justiça e 

lmperio do Conselho de Estado, 9 de Maio de 1879.- Visconde 
de Abaeté.-Visconde de Ja,quary.-Visconde de Bom &tiro.
José Pedro Dias de Carvalho.-Paulino José Soat·es de Sou.::ct. 



N. 35ü.-JUSTIÇA.-EM 3 DE JULHO DE 187\.l. 

Manda servir na co111arca de Entre-Rios os livros de hypolhcw da antiga 
comarca Jo I,arà. 

2.a Secç~o.- Ministcrio dos Negocios da Justiça.-l\io de 
Jan~iro em 3 de Julho de Hl7U. 

lllm. e Exm. Sr.-Com o officio n. 299 de if} de Junho 
proximo passado transmitliu V. Ex. o que lhe foi dirigido 
pelo Juiz de Dirr.ito da comarca de Sete Lagôas, consultando 
~e para o registro de hypothecas podem ser aproveitados o!> 
livro~ que serviram na extiucta comarca do Pará. 

Em resposta declaro : 
Que, tendo sido a villu do llomfim a séde da comarca ex

tinctu, e continuando a sel-o provisoriamente da comarca de 
Entre-Rios, como consta do oflicio dessa Presidencia de H do 
mez findo sob n. 298, devem servir nesta ultima comarca os 
livros que foram abertos para n do Pará ; 

Que para. a de Sete Lngôas já se forneceram livros em 
virtude do officio n. 2til de 21 de ~!aio ultimo, em que 
V. Ex. <:ommunicou a installarão do registro geral de hy
pothecas. 

Deus Guarde a V. Ex.- La(a!Jctte Rodrigues Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 3ii6.- FAZENDA.- Elll 3 DE JULHO DE 187!.1. 

Exige relações dos emprcg,.los das diversas Repartições de Fazenda c dos 
pensionbtas, aposentados c cxtinctos. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
3 de Julho de 1879. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tr-i
hunal do Thesouro Nacion3l, ordena aos Srs. Inspectores da~ 
Thesourarias de Fazenda que remettam com urgcncia ao 
me~mo Tllesouro: 

1.° Cópia do assentamento do pessoal dns ditas Thesou
rarias, Alfandegas e Hecebedorias que lhes forem subor
dinadas, existente no fim do mez de Junho proximo passado ; 

2. o Relações nominaes dos pensionistas, aposentados e 
extinctos, existentes na mesma data; discriminando, quanto 
aos primeiros, as pensões, tenças, meios soldos e monte
pios, com declaração não só da importancia annual que per· 
cebe cada um, mas tambem da data da carta ou titulo que 
as concederam, e mencionando, fjuanto aos dous ultimo,, o 
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rPspectivo emprego•, Vt.,"flci:nento annu:~l que percebe e ti
tulo que o lixou; 

:1." Que eommuniquem pontualmente qu:~esqucr altenu;ões 
que se rlcrem, quPr quanto 110 pesso;d, 11uer quanto aos pen
sionistns, aposentarlos e extinctos. na• fôrma das Circulnres 
rle 24- de J\11 h o de 18;.i!J,, de 5 de- Novembro de 1877, e mais 
ordens em vigor. 

Aflonso Celio r!e ;b~is Figueiredo. 

N. 357 .-FAZE::'<~ IH. -EM 11 DE JUWU llE 1879. 

Sobro juros d.e (linhciros de orphão~. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-llio ue Janeiro em 
lJ, de Julho de 1879. 

Affonso Celso de Assis Fig-ueirc1lo, PFrsidcntc do Tribunal 
do Thesouro Nacional, decbra ao Sr. Inspeeto-1' da Thesou
raria de Fazenda da Provincia de S. Pedro do JUo ürande do 
Sul quo aos dinheiros de orphãos recolhidos até ~~ de Novem
bro de 1878 se deve contar o juro na razi\o de 5°/o até essa 
1lata. c na de 4- "/o de 22 do mesmo mez em diante, na f1írma 
da Circular n. ü de 3 de Mart;o 1lo corrente anuo; fic~mdu 
nssim alterada a Ordem n. ti6 de 111 de 1\lnio proximo pnssado, 
qnc por engano mandou contar esta segunda taxa sómcnte dos 
que tiverem entrado çlo referido dia~~ em diante. 

Affonso Cl'lso dtJ Assis Fi.tJUeircd!l. 

N. 358.- DIPEHIO.- EM 7 DE JlJLIIO [)E IH7\J. 

Dccl.ira. •IHP. por falta do ohjccto não deve dPixar a ;'Junta.l\lunicipall
1

ie t:.-or 
convocada para. a sua :2.a reunião. 

I.• Directoria.- l\linisterio rlo~ Ncgocios do 1Ii1perio.- !'tio 
de Janeiro om 7 de Julho de i879. 

O os 
'-':::::.~!!._EPUT ..\[lOS _0 



de qun tr~ta o art. 77 tlas Instrueçõcs ele 12 de .Janeiro de 
1Hiü, allegou CJl!e assim proccclt\rn por faltar á dita Junta 
oiJjecto 0111 CJUtl se occupa,~e, visto que uiio receiJ(~ra, quer do 
.Juiz de Direito, quer do TriiJunal da llelat;iio, as lbtas nomi
JWcs de que falia o linal ela L• p;crte do citado artigo. 

UIJservou-lhe V. Ex:. que irregularmente procc~cic;rn, por
que nenhum preceito ela legisl:u;iio rlc•it,Jnll nutoriza 'eme
lhante omi,siio, nem a relcwa a falla alludida, de remessa das 
rcla~.:ões uominaes, circumstancia esta que deve constar cJ.a 
neta da rP.união cJ.a Junta parn que deste modo flf[lW legal
mente verillcnelo QUil a niio org~niz:u;ão d~s li:;tas eumple
mentarcs provém do facto cle não ter havido dtlcisiio alguma 
que nltere a ultima qualificariio, o niio de ombsiio commetti
da, quer pela Juntn, cpter pelo Juiz de Direito, ou pelo Trilm
nal superior, quanto á remessêl das relações nominaes. 

Nesta confonllid::~Je determinou V. Ex. que !JUanto antes 
a dita Junta fo~se convocada com antocedencia de oito dias. 

U Governo Imperial conflnna, por seus funclamentos, a 
decisão de V. Ex:. Accresce para reforçai-a que as relações 
nominaes dos ineluidos, ou excluídos dellnitivmuente por 
acórdão do Trilmnal da Helação podem ser presentes á .Junta 
até ao 5.0 dia da reunião, porque, nos termo~ do art. 8,j, ~L" elas 
citadas instrucções, uno IJa prazo certo para !Jne os excluídos 
por decisão do Juiz de Direitu interponham recurso para 
aquelle Tribunnl. 

Assim, se niio h a objt•cto t'lll CJUC a .Junta ~e oecupe no 1. o 

dia da reuniiio, ptide havei-o no ::l.", ou nos immediatos: ella 
deve reunir-se durante os cinco dias para o desempenho do 
serviço, que pcjde appareccr em qualquer del!es. 

Deus Gunrde a Y. Ex.- Francisco Mar-in Sodrâ Pcrcira.
Sr. Presidcnk da I'rovincin de l\Iato Gro:;so. 

N. a:.m.-FAZENDA.-E~1 7 DE wLno DE 18i\J. 

Indefere o pedido rlo prorogação do prazo Jc arrcllílamcnto U.o terreno da 
I'rar.a do]). Pedro II,ondc csLi:o cUilicatlos os prctlios Jeuomiuatlos G,tfl'ri'L 
rf,tst,•tllnmn,1:l. 

1\linisterío elos Negoc:ios da Fazenda .-Hio de JmlCiro em 
7 de Julho de 187!1. 

Communíco á Illma. Camara l\Iunicipal da Ccirte, para os 
fins convenientes, fJUé foi indeferido o requerimento de 
Edu~rdo Pellew Wilson .Junior pedindo prorogação do prazo 
que lhe foi concedido para o arrcmdamento elo terreno accres
t:ido ;I(} clr~ mnrinha::; n:t J't·:11::' •li· V. !'edro 11, onde estão c:dili-



cntlos os predins dt~nominndos Gail'ria das Colmn11rts, c brm 
nssim qne por Portaria r! e t~ do eorrentnntez foi o dito Jl'feiHl:t
tario intimado par:t demolir os pretlios no pr.1zo tln ~~~sst•ni;l 
dias irnproroga\'Pis, sob pena de rt•[Jiizar-sr, n dninolit:iio ;i 
sna custa, IJrando o lt~ITt'no rJcqinntlo pnra n S<~rvitl:io pu
JJI ira. 

X. :JGO.- CUEHHA.- EM !l DE JI!I.J(O IH~ 1H7U. 

Dcdara ~uc o Auditor de Guerra é o depositario dos papeis, rclatiros aos 
JHOcessoR, em •Jno clle funcciona narJttclla •]ualiUade ante:; do rompe tenta 
julgamento. 

1\Jinistrrio rlos Ncgnl'ios tln Gucrr;~.- Hio de .Janeiro, () de 
.Julho de 1HiU. 

Illm. c Exrn. Sr.- llcclnro :1 \'. Ex., para srn conhrri
nwnto nem solnç:io nos SPus nlll!'ios m:. :JJ n :11, !In 21 c 2!) 
dt) Maio proximo lindo, tJ!W, :í vi;;ta do tli;;po;;to no Alntní tle t~ 
de Setembro dc J 76ti, o Auditor de t;urrra 1\ o depnsitnrio dos 
papris rrlntivos aos processos, em que rlle funcciona naqucdla 
qualitlatlr. <Jlltcs do competente jlllg-:Hnento, podendo porüm 
os l'rPsidcntcs rios rcspt~etivo.; cnllst•IIJos t·onsPrvar rm seu 
poder tnes papds, qu:mdo o Auditor tl•'lles u;lo prel'is:1r para 
o rt>gulnr andamento dos proc••ssos. 

Deus G1wrde 11 V. Ex.- Mni'IJUI':: 1]1 lferrrrl.- Sr. Prcsi
tlente da Provinda das AI~g,·,as. 

N. :!Gl.-F AZE~IJA.-E~1 U nr. Jl;I.IIO nr.: l Si!l. 

Sobre a i~cn(To de dircit0s para ol1jrrto~ importados com dt' ..... tinn J ho!ir:t rl:1 

~:mta Casa de ~\Iisericordia da capiLll do J>ar,·t. 

MilliStPrio tlns NeQ·ncio-; da Fazenda.-lliu dt• .LIJlPiro l'lll n 
de .lull!o de 187D. · 

Illm. e Exm. Sr.- Commnnit·o a V. Ex., em n•,posln ao 
seu ollleio 11. 2\. do 2 de .l!!lllio proximo li11rln, qnr, sei pt'1tle 
ser coueeditla a i:;ellt;iío t!c tlirl'itos de consumo, e n:lo tios rle 
t•xpedientt•, para os meclicamcnlos, vasillianw e m:ds neer~ssn
riu-: fJI!e t,•nh:llll tlt~ "''I' import;,t]o, p:1ra ll1113 hr.Jti<':l, IJlll' :1 



Snnta Casa dt~ Mi;;ericerdia til'ssa provinci:J ·(lrf''lcn!lu est:Jiw
Jecer no edillcio do ho:;pital d•~ t•aridnde; devendo. porém, 
aquelle estabclec!mcnto <~(H'cscntar :mnualmcntc :10 :rh~souro 
a rel:1ção dos obJectos tlc que pl'Pct~nr p:1ra os 11Ns mtllc:Jtlos 
no linal da di>posição do art. •I 11, ~ 2. ", da Lrd n. 2:1118 de 2:; 
dfl Agosto de 187:1. 

Dr,us Guarde a V. Ex. ~A.ffonsn r;,.l.~n d1• Assi.~ Fi.'lurirrrlo. 
-A' S. Ex. o Sr. Prrsidentfl IJn Pr·ovüH~ia dn P:11':Í. 

N. :lfi2.-F.\ZE:XIl.\.-Elt 10 pr; .JULno m~ !Hi9. 

~ãn ~e Jll',de admiltir :1ltPr:P:Jn n11 mnd:llll>l. dt•' 11111 _dcpo~i!n qnalqurr sr>m 

a tn!''i'\"t~n(;.l(l do .lttil. d1·po,itanll'. 

Ministrrio •los :'\cgocios da Fazcnu:1.-Hio de .Janr~iro em lO 
ue Julho de 187!!. 

Affonso Celso de Assis Figut•in~tlo, Presidente do Trihnnal 
do Thcsoni'O Narion:il, com1nuniea ao Sr. Jnspector da The
f'OUraria de Fazenda da Província de ~linas l~craes t(UC foi 
indeferido o rcquerinwnto qnn rernetit~tl eom o seu ofiicio 
n. li!l de 28 de S!'tOIIIhro de 1878, no qnal José Antonio Fer
nallllcs Villela pedira qne fosso transferida pnra a Tlwsou
raria da Provin~.:ia 1k S. Paulo a quantia de !l::i8787:i0, c 
respectivos juros, recolliitla ,; Collectoria de UIJeraba eumo 
pertenecnte aos orpli~os filho,; -de Joaquim Gomes Yillel11, 
c sua mulher D. Carlntn Ferrt'ira de Arrnd:~ Villeln, fundn
uwntando a sua pl'lição no facto de residir na cidade de 
i'intlamonlwngaha; visto não srr po~sivel atlmittir-se alteração 
ou mudança sobre um dl'po..;ito qunl•ItHH' ~em a intcrven1·ão 
.do Juizo depositante. • 

.I /l(mso Celso de Assis Fi!JW'i rnlo. 

N. 3fi:l.-F}\ZE~DA.-E~1 11 I'IE Jl'!.l!O DE IRi\L 

lndefcro o rct"nrso de H. r:. (T:uhart "-\: C.a solJrc um rl1•;;pa.cho de 
re\Vt>lvcr.;. · 

"inistrrio 1los :--.Pgnt:io,- •la Fazenda .-1\io de Janeiro em 
li tle Julho de Il::li!l. 

Communi1~0 a \'. S .. para ns devidos effeitos, que, {1 viqa 
do arL 20 1h1~ 'l!ispo..;it_'lí"' pl'•'liminarPs r art. !)i;; tla T:11·ifa 



DECISÜES DO GO\'EH:i"O. 

d:1s Alfandegas, foi indeferido pelo Trilmnal <lo Thesonro 
l\'aciOIHll o ret:lll'SO Íllli'l'[lOSto por H. C. Garhart & c.a da 
decisão de;,:sa Lnspectnria, fJlte os obrigou a pagar a taxa de 
:;oo n'•is por tiro de cada um dos >ciscentos rcwolvers, vindos 
de l'hiladt:lphia no vapor americano City u( llio de Janeiro. 

Oeus (;narde a Y. S.-Ajjimso Cl'lso de .lssis FifJIIeiredo.
Sr. Inspcctor da Alfandega do I\ i o de Janeiro. 

:'i. 3li1. -FAZ I~N D.\.- E.11 11 t>l·: .lU I. li" li E IH/!). 

Provi menta tlc uns recurso~ l'oncerncntes jao despacho de chapCos \ de 
palha LI. c palmeira" ,'1 dassifi(';:ulos cumu ":-:ctllclhantcs aos de paUta de 
ltalia.• 

l\1inisterio dos Negucios da Fazcnda.-1\io de .Janeiro em 
11 de .Julho dtl 187!J. 

Affonso Celso de Assis Fig-u,1ircdo, l'rcsirlcnlc do Trilmnal 
do ThPsouro Nacional, communica no Sr. Inspcclor da Tlw
souraria de Fazenda da Proyincia da Bahia qnc o mesmo Tri
lmn:tl, tt'ndo prest•nlc os recmsos tnmsmitlidos com os seus 
ollicios ns. ií!J, 72 n 7:3, de 21. dn Abril cU de Maio proximo 
p~ssado, interposto-;; por Antonio .lonquirn tla Siln Bastos ,\ 
C. a das decisões tla dita Thesonruria, IJIW conlinnnram ~s rln 
Alfandega, classilicandu como .. scrnellwntcs nos de pnlha tle 
Jtalia ' rwra pagarem n ta\a de liOO réis, cada um, 11a ftírma 
da 2." parte do art. ;"i1\l da l:ll·ifa em Yig·or, os ehaptios para 
homem, que su!Jinetlcram a despacho pelas notas ns. 250, 
205í e :ll1., de :JO de .Janeiro, 2í e 2U de !\)arco tlo cnrronlc 
annu, como do "palha de palmeira .. , sujeitos" ú taxa do :100 
nqs, cada um, marcada na :l." parte do e i La1lo artigo; resol
vcu dar-lhe provimento como de revista, a lim de ser a mer
cadoria do fJUe se trata despr.clwda com esta ultima classifi
cação para pagê1r a rnc•ncionada taxa de :wo n~is . 

.ljf'onso Celso de Assis Figulircdo. 

Dcci;ues elo 181~. 31 



24,2 IlECISÜES DO GOYEll~O. 

N. 36t>.-JUSTIÇA.-EM iL IJE .IULJIO JH} i87!J. 

Hosolve duvida sobre o pagamento simultanco aus scntenciauos tio Prcsiuio 
de Fernando de Noronha, tla diaria e dos ,-endmentos, qne lheS- êJmpi· 
t:im pela reforma ou ~crviços llresta.llos tluraHic a guerra Uo Paraguay. 

Ministerio dos Nerrocios da Justira.-Hio de Janeiro em H 
de .Julho de i87!l. "' • 

Jllm. c Exw. Sr.-Dnclaro a\". E\., para u fazer constar 
ao lnspector da Thc,;ouraria de Fazcncla des:;a provinda, 
em resposta ~o o!Iieio H. :i J.e i4, de ?\!aio ultimo, qtw deve 
eontinunr a praticn invnriavclnumtc segnilln de se pagar 
tanto nos pre.sos militarPs couw aos J.e justiça, em culllpri
mento lle sentem·a no Presi<lio ck Fernando tle Noronha, a 
diaria destinada i)e\o rl'spcl'livo regulamento para sua ali
mentação e V('Stnario, abonando-'c ao mesmo tempo os 
vencimentos cruo lhes compitrnn pela rdur!lla ou s<·niços 
prcstaclos durante a guerra do l'aragnay. 

Cumpre observar t]Ui~ nsta regra não fui r11Leracla pc\:1 
ultima parte do Aviso ck ':!.7 de Novembro th•. i8í7, o lJU~l 
providenciou unicamente para o enso em que, soltas as 
praças, se lhos devia forn1:cer a tliaria até entrnrem cll'ccti-
vamente no gozo tle plena li!Jcrdadc. 

Deus Guarde a V. Ex.-Ut{a!Jrfte RodritJIWS l'l'rcim.-Au 
Sr. Presidente da Pr\1\ in!' ia tlr: l'crnamlmco. 

N. 3GG.-JUSTI(::\.-E'l 11 DE ,](li.IIO TJE 1R7ll. 

S6l1rc o cxorcicio de dou-; irm1'~1s, um como Dt'J('gat.lo <lc P~lliri:l c nqlt'o 

1 o mo Pron1olur~ 

2.a Sceção.-~linbterio ,]o;; Nc;.:ociu,; da Ju,;tiçn.-llio de 
Janeiro em H de Julho d ~ 187!J. -

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao otncio tle :J elo eorrontt:, 
acerca do exercício simnltanco rl1) dons irmãns, um como 
Promotor l'ublico c outro como JJclL'gado de Policia, tleclnro 
a V. Ex. que a razão da incompatibilidade, aliús rrconhecida 
]JOlos Avisos ns. ii~ o :1:32 de 1:; ele Maio d1: i8ti8 e ':1.\l de 
Setembro Llc 18i't, continuou a snhsistir tlcpois ela Ll'i 
n. 203:3 de 20 clil Selcmhro Llc uni, a qml, ('0IlliJU:llltO cer
Ct'asse a compet~:ncia criminal tla' rmlot·idaclos policiaeó', 
consagrou e':rtas attrihuit;ões, .qne. r:omo u inqnerito, ns 
fianças e o preparo t!e tleteJ'IIII!Hidus proeco;so,;. cstahekceu 
entre os dous funccionarios rl'laç(1cs q tLC 11s impedem tlc 
st•rvir no mesmo lognr, quando parentes em gráo prohihitlo. 

lleus f]uarde a V. Ex..-Ut(uyette llorlri-'JlWS l'aeint.-Ao 
Sr. !'residente da l'roYinria tle S. Paulo. 

dV'I:AP.:Pcf'dV" 



DECISÜES llO GOVERNO. 2lJ,3 

N.367.-IMPEIUO.- EJI i2 DE JULHO DE 1879. 

llcclara quo as Camaras Municipaes nõo têm compotoncia para resolver 
sohrc a incompatihilidallc llc seus membros. 

- t ' 

L• Directoria.- l\linisterio dos Ncgoeios do ln1perio.- lHo 
de .lanciro em i2 tlc Julho de 187U. 

lllm. e Exm. Sr .-l~m ollicio 1le 21J, de Maio proximo lindo 
communica V. Ex. ter mandado cessar o a elo pelo qual a 
Can;ara 1\lunicipal de Itacoatiára e\J:luira uo seu seio o Verea
dor Antonio Jost': uc 1\loura Junior com o funuamcnto uc ser 
incompativel este cargo com o ue Escrivão da Collcctoria Pro
vincial; IJcm assim, consulta se hn incompatibilidade entre o 
exercício dos cargos de Vereador, .Iuiz de Paz c o de Collcctor 
c Escrivão de Collectoria. 

Em resposta, deelaro a V. Ex.: 
1." Que approyo a alludida 1leliberação uo V. Ex., visto 

que ús Camaras l\lunicipaes não compete, em presença do 
disposto no Aviso n. 16'1, de f!J, de Maio 1!1: i8::i8, r!'~olver 
sobre a incompati1Jili1ladc de seus membros; 

2." Que são incompatíveis os cargos de Vereador c Juiz de 
Paz com os de Collector e Escrivão de Collectoria, em face do 
t[ue dispomn os Avisos de 26 de Abril de i8W, § 2.", no addi
tamento, e n. 330 de 7 de Agosto de i8!i0. 

Otms Guarde a V. Ex.- P1·ancisco llfaria Sodrri l'aeira.-
81'. Presidente da Provim ia tlo Amnzouas. 

N. 3Li8.- FAZENDA. - E~t i2 DE JULHO DE 187\l. 

,;\lmHla dispensar os scrvcntuarios de logarrs nilo crcados por lei. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. - Hio de .Janeiro em 
i2 de Julho de 187!1. 

Affonso Celso de Assis Fig·ueiredo, Presidente do Trihunnl 
do Thesouro Nacional, recommenda aos Srs. Inspeetores das 
Thesourarias de Fazenda que fat:am dispensar do serviço das 
diversas Hepartições de Fazenda quaesquer indivitlnos, fJlll~ 
tenham sido nomeados para logares não creados por lei, e 
fJIW não estejam inclnitlos no~ qtwdros das mnsnws Hrparti
ções. 

Afi(mso Celso lie 1issis Fi,r1ueiredo. 



:Wj, llECbÚES J>l <iU\ El\NO. 

~. 3\i\J. -FAZENDA.- E~I :1.2 DE JULHO DE 187\J. 

E' uispcnsarcl a certidão ,\ .. üda para abono tle Yenrimcntos sempre ljUO 
nflo h;t.ia tltt\ ida sobre a c\i:;tcnda Ja pesstJa a t{ncm dL' tlircito pcrtcn~ 
~'(tlll. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. - Hio de .Janeiro em 

:1.2 de .Julho du :1.879. 

Atl'onso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Nacional, declara a::Js Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda, para os Iins conveniente~, que a cer
tidão de vida, documento exigido pelas disposições em vigor 
para nbono dos vencimentos contemplados em folha, deve 
ser dispensada sempre que a pessoa, a quem de direito per· 
tença, P'tiVl'r notoriamente no exercido de qualquer fnnc
ção publica, visto 11ue a prova da existencia 110 interessado só 
se torna necessaria, e mesmo indispensavel, no caso em que 
seja duvidoso semelhante ponto, e corra, por isso, a Fazenda 
.\aciona! o risco de vir a ser prejudicada. 

"lf(ouso Celso de A.ssis Figueiredo. 

N. ;)70. -FAZE.\ DA. - E'l 1'1 DE JULllO DE 187\J. 

:\[inistcrio dot< Ncgocios da Fazwda. ·- Hio de Janeiro em 

H 1le .Julho d•~ lSi\J. 

Affonso Celso de Assis Figueireuo, Presidente do Tribunal 
1lo Thcsumo Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesou
raria dt• Fnrmda ua Provincia de Pernnmbuco que a duvida 
consl:mte do seu oHicio n. 72 de ü de 1\laio pro:\imo passado, 
sobre a maneira ue ~c proceder ú cobrant,:a da armazenagem, 
~~st~t desde muito tempo reso\Yida, não sú pela terminante 
disposiçiío do art. 2. o do Decreto n. ti'~7lJ, tle 2!i de Novem\Jro 
de 1873, como tamlJClll pela OrdC'm n. 7ti de 2\J de Fevereiro 
lie 187li, determinando que o calculo para a cobrança desse 
imposto tenha por base o valor official das mercadorias na 
tarifa em vigor, ou o que lhes fô1 a arbitrado nos despachos 
atl valurcm ; sendo para notar que, depois de tiío precisas c 
terminantes disposições entrem em duvida e tenham até pro
eodido 1lo mmlo diverso a Alfandega c a dita Thcsouraria . 

• lf)Oil >O Celso de .tssis FigHcircdo. 



DECISÕES DO GOVERNO. 

N. :171.-FAZENDA.- EM H DE JULHO DE 1879. 

Sobn• a Pxrcu~:io da Circular u. 13 de \J do Abril ultimo, relativa ao pa· 
g-amcnto tlc divida~ da~ pra\as escusas do serviço. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
1 r.. de .I ulho dr iR79. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Trihu
nal do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda que, de tres em tres mezes, dando 
conta da despeza que houverem feito, na fórma da Circular 
n. 13 de n de Abril ultimo, pecam o credito preciso para o 
pagamento das quantias que tivnrem liquidado até então, 
prescindindo da inscripçi'ío c da folha para o pagamento, que 
será feito em vista do proprio processo de I ifluidar:i'ío, apenas 
tenham credito para elle. 

Afiónso Celso de Jssis FigueiNdo. 

N. 372.- AGRICULTURA, COMMEHCIO E OURAS PPUUCAS. 
-EM 1 1~ DE JI:Ll!O DE iRi!J. 

Determina qne a Jllma. Camara Municipal da Côrtc rara intimar aos pro
prirtarios de cortiros para mandarem collocar ú sua custa. 1lcntro de um 
prazo razoa,ÜI, que rl('n'r:í fixar prevLllnonte. as bacia..; que forem 
sutlicÍc'nfrs para o~ csgntus dn~ q11a rtns ou I'Cll:t~ que l'OiltiYI'rrm os 

mrsmoP. rorlit:o:'. 

N. 22.- 2." geccão.- Di rcctoria das Obras Publicas. 
- Ministnrio 1los Negocios da Agricttl tura, 1:ommcrcio e Obras 
Publicas.-1\in de Janeiro em 14 tlc Julho do iH7U. 

Sua l\Iagestn<ln o Imperador Manda transmittir :í Illma. 
Gamara l\lnniripal o aviso, junto por cópia, do Ministerio do 
Imperio c o documento a elle annexo, afim do qne a mesma 
Illma. Camara, de accôrdo com o Presidente da Junta de 
IIygil'ne Publica, faça intimar nos proprietarios de cortiços 
para mandarem collocar ú sua custa, dentro de um prazo 
razoavel, que a mesma Illma. Cnmara marcará, as bacias que 
fore~1 sufficientes para o 9sgoto dos quartos ou cellas que 
conttvrrrm os mesmos corttços. 

Jot'!o Lins 



24.6 DECISÕES DO GOVERNO. 

N. 373.-FAZENDA.- EM 16 DE JULHO DE 1879. 

Approva a croarão rle tre< Jogare" <le guarda para a Mesa de Rendas do 
Yilla·Nova, em Sergipe. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
16 de Julho de 18ifl. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica :10 Sr. Inspcctor lia Tlw
souraria ue Fazenua da l'rovineia de Sergipe, em rcspo:-;tn ao 
seu officio n. :l~ uc li ue Junho prnximo tinuo, que, á vistn 
uo disposto nos arts. G\J c Hii do Hegulnmento anncxo :w 
Decreto de 2 uc Agosto de 187G c da talJella t:: n Blle junta, 
fica approvado o seu acto crcando tres guardas para o ser
viço da Mesa de Hendns de Villa-Novn, c mnreamlo-lhl's o 
soluo mensal de 18,5:1:1:1 n a etapa de ~00 róis dinrios. 

Affonso Gelso dr' Assis Fi!JlWireda. 

N. 37!1.-FAZENDA.-E'! I 6 nE JULHO nE 187\l. 

Sohrc o ajnsto 1bs rontas tlo C'\·Í:Oll!'dnr elo S:lnt'Anna do Par:1nahyha, rm 
Mato l;ros<o, ~lanool Pereira llias. 

Ministerio dos Negocias tla Fnzl'nda.-Rio de Jnnciro em i() 

de Julho dB 187!!. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Prmddente do Trilmnal 
do Thcsouro Nacional. rccornmenila ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província de Mato Grosso, em respos
ta ao seu officio n. r12 de :3 de .I unho proximo passado : 

f.o Que apresse a tomaua c o ajuste das contas do ex-Col
lcctor das rendns geracs do município de Sant' Anna do Para
nahyba, Manoel Pereira Dias, e dê conta uo resultado ao The
souro; 

2. 0 Que, reconher:iua a importaneia real do alcance, faça 
promover, com toda a urgcncia, a arrecadação dessa impor
tancia, e, qunndo o rcsponsavel por qualquer razão a não sa • 
tisfaça, torne effectivá a responsabilidade daquellcs que, por 
negligentes, deram causa ao prejuizo da Fncnda Nacional, 
:í. qual deveriío indemnizar ; 

a. o Que, observadas as prescripções dó Decreto de t> de De
zembro de 18~9, ponha com urgoncia o responsavel detento 
sob a jurisdicção do Podt•r Judieiario, para os effcilos lcgans. 

Affonso Celso de Assis Figneiredo. 



DECISÕES DO GOVERNO. 2,.,7 

~. 375.-F AZENDA.- EM Hi DE JULllO DE 1870 . 

. \pprora. as prolülencias tom:ltLts pela Thesrmrada de .i\lato firosso para 
garantia das fia.uças dos rcsponsavcb :i Fazenda Nacional. 

Ministerio . dos Negocios da FiiZnnua.- Bio de .Jandro em 
lü de Julho 1le 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueil'edo, l'resillcntc do Tl'ibunal 
do Thesouro Nacional, eommunica ao Sr. Insprctor da The
soura!'ia de Fazenda 1la Província dP Mato (~ro,sn, l'lll res
posta ao seu oJlieio n. M de ~ de Junho p!'oximo lindo, tttiC 
hem procedeu, n~o s1·, exig-indo que fos~em depo>itadas na 
rne,;ma Thesouraria as apoli1:cs da divida puiJliea 1ladas corno 
g-arantia de fianças dn responsaveis :'t Fazenda Nacional, corno 
t:milwm mandan1lo intimar pan1, no prazo dt• sessenta dias, 
prestal'Clll novas lianras, devidamente legalisadas, aquellcs 
cujos liadores ou seus procuradores rccu>aratn fazer o dito 
deposito. 

Hecommenrla-llte, pon)rn, qtw não consinta que se faça 
tl'ansferencia das mPneiona1las ~lpnlict•s, qtw só por um ~1buso 
inqualiticavel deixaram de St'r depositarias nos col'rc·s ila 
Thc,onraria, atti cessar a responsabilidnde fJllL' g-arantisse, ou 
com a ratifica0ilo das ll~nças mediante a clausula exprr~ssa 
ri e abrangerem todo o tempo rlü r·xr·rcicin dos responsa \'eis, 
inclusive o :mterior a que se obrigara:n os precrdcnles, ou 
pola prestar.ão de contas !los aliançarlos; eonvindo até <rue 
raça constar tudo isto por annuncios nas folhas publiens, nos 
quaes se especifiquem o numero, serie r• valor das apolices 
l'aucionadas. 

LljJ'onso Celsu de Assis PiiJueiredo. 

N. :li6.-FAZENUA.-EM 19 DE JITLIIO DE f8i!l. 

Só tt>m direito a vencimento os empreg;ulo., fJUO exercem ciTectivamente seus 
!orares, e niio áqíirllc< <JI!C foram dcllcs ilemitti<los, cmhora depois nova
menir nomcaflo:;;, 

Ministerio dos Negocios da Fazonda.-nio de Janeiro em 1!l 
rloJullw tle 1879. 

Afl'onso Celso de Assis Fignoire1lo, Presidente do Tribunal 
do 'fhnsouro Nacional, communica ao Sr. Inspeetor da Thc
sonraria de Fazenda da Província do :\Taranltão IJUB foi inrln
ferirlo o requerimento que transmittiu com o seu ollicio 11. ft.2 
de iü tle Junho proximo findo, no qual Ignacio .los!; Alves de 
Souza pedira o pngamento dos vencimentos relativos ao pe-
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riodo clecorrido de 10 de Setombro de 1878 a 22 de l\Iaiu do 
corrente anno, durantr, o qual esteve fôra do exercício do 
Jogar de Guarda-rnúr da Alf::mdr,ga da mesma província; visto 
não ter direito ao tliln pngnmen to. por não h:wer disposirlío 
legislativa qun tenha Jirruarlo regra a esse respeito. c nem lhe 
aproveitar a Imperial Hesolução tle Consulta rla Secção de 
Fazenda do Conselho rlc Estado, dt' W de Maio d() 1872, qne t! 
applicavel unicamente no empregado a quem se refere, e niio 
púde alterar o prnceito da legislaeão liscal em vigor, de con
formidade com a qual sú tt\rn direito a vencimento os fnnr
cionarios que exercem rfTeetivarnente os srus empregos, P 

não aquelles que forem d!'lles demittidos, cmi!Ora tlepois no
vamente nomcndos. 

Afiimso Celso de Assis Fi!Jlll'imlo. 

N. 377.-FAZENDA.-E~l HJ JIE JULHO DE 187\). 

Devolrc ;'t Thcsom·aria da RJ.ltia um recurso sobro /~nnlta tlr, direitos em do· 
bro, por tliffercnc;a de qualicla~1e,1 afim de f]llc tome conherinw11t1) tlo mos. 

mo o o rrsolva f"omo cnt<'Iult:r tlc justiça. 

Ministerio dos Negoeios da Fazemln .-Rio de .Tnneiro em 
Hl <lo Julho de 187\l. 

Affonso Celso de Assis Figucirrrlo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nncionnl, devolrc ao Sr. lnspcctor da Theson
raria do Fnzenrla da Provincia da Dahia os inclusos pnpcis 
que viermn anncxos ao sou ollicio n. :I!J tlc 1:i de Março pro
ximo passado sobre o recurso intorposto por Moreira & Cas
tro da decbão da Inspoetoria da Alfandcga da dita província, 
que impoz-lhes a mulla de direitos em dobro pela dilferença 
de qualidade encontrada em diversas peças de tecido qnc 
suhmetleram a despacho pela nota n. Hi\J8 de r1 do Fevereiro 
do corrente anuo como "riscado liso de algodão até U fios •, 
para pagar a tHxa de seiseentos réis, na fórrna da primeira 
parte do art. 5H7 tla tarifa em vigur. c por ella classilicado 
como "riscado de 12 :tté Hi fios •, sujeito ú taxa de novecen
tos réis da segunrla parte do ritatlo artigo, afim de que a The
souraria resolva como entender dtl justiça a reclamaçilo dos 
supplicantes, facultando-lhes o recurso de sua dccisilo para 
o referido Tribunal, que s(; pt'ide tomar conhecimento, por 
meio dn recurso de revista, dessa decisão c nilo da da Alfan
dega, por estar a importancia dos direitos pagos, que e de 
98:ll\;J\JO, fóra da alçada desta e dentro da daquella Hepartição, 
na forma do art. :1. o rlo Decrrto n. r1G1'1 de 2~ tle Dezem
IJro de :1.870. 

.1ffonso G!'/so dr Assis Fi.IJUI'imlo. 

<Af'ld",P~ 



DEClSÜF.~ !lO i:OVETINO. 

N. 37R.-AGRICULTURA, COMMERClO E OBRAS PUBLICAS. 
-EM 2l DE JULHO llE iHi\). 

\!arca o pr~zo <lO l2 mrzo> par~ a Companhia l'crn~mlllti'ana dr nan-~3<:'in 
a yapor aprrst>nlal' o noro vapllr t'lll :;nllstilui~,;io t\o flot uipt'. 

N. 19.- i." Scr..ção.- Dircctoria uo Commercio.-Minis
terio dos Negocias !la Agricultura, Commercio I' Ohras Publi
ras.-Hiolle Janeiro em2l1le Julho de i8í\l. 

Hlm. c Exm. Sr.- Deferindo o requerimento em que a 
Companhia Pernambucana costeira por vapor pediu o prazo 
de 18 mczcs para apresentar o vapor que tem tln suhstitnir o 
Contipe, naufragado na altura de Maragogy na Província 
das Alagôas, ;i vista do que o Fiscal da mesma r..ompanhia e 
V. Ex. informaram; declaro a V. Ex., em resposta ao seu 
officio de 20 de .Junho ultimo, para fazel-o constar á mesma 
companhia, que fica-lhe concedido o prazo de 12 mezes, a 
contar desta data, para apresentar o vap0r a que allnde, de
vendo V. Ex. outrosim declarar-lhe que a inexewção desta 
parte de seu contrato importará sua rescisão. 

Deus Guarde a V. Ex. -Jorio Lins Vieim r:ansmwio dr• 
Siuimlni.-'3r. Presidente da Província dt' Pt·rnamiJuco. 

N. 379.-FAZENDA.-E~l 2lnE JULHO nE 1879. 

In1lcfrro o rcrnrí'O (lc TIPymann l\: Aron sohrc a:'cbssit1ra~ão llo "'cas~inela 
de lã. :b 

Ministerio dos Ncgorios da Fnrntln. - Hio tlt~ .Janeiro em 
21 de .Julho de iHí\l. 

Communico a Vm., para os 1levidos e!Teilos, que loi indefe
rido pelo Tribunal do Thesouro Nacional o recurso interpos
to por Jleymann & Aron da decisão dessa lnspectoria de 21 
de Março ullimo q~1e clas:-dlic~n como enssineta de lií, para 
pagar a taxa d1\ 2:)000 por k!logramma, a mercadoria con
stante da amostra junta, vinda de Hamburgo no vapor alie
mão Baltimm·e, c submettida a despacho pela nota n. 822i de 
Fevereiro do corrente mmo como ca,sineta de lã e algodão, 
sujeita á tax.a de \lOO réis por kilogramma, visto ter sido bem 
classificada a dita mercadoria. 

Deus Guarde a Vm . .....;..AfTonso CelRo de Assis Fiqueiredo.-
Sr. Inspector interino da AlfandPga do Hio de .Jimriro. 
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N. 380.- FAZENDA.-EM 22 DE JULHO DE iR7!l. 

Autoriza. o tlcspacho li\'rc de uma machina destinada ao vapor t{UC tem de 
,·ir dos Estatlos·l;nidos para a naYc,!.!:arão tlo rio Içá ou Potomayo. 

Ministerio tl.os Negocio' da Fnzenda.-Rio de Janeiro rm 
22 de Julho de 1879. 

Affonso CC'Iso de Msis Figueirc1lo, Presidente do 1'rihunal 
do Thesonro Nacional, :ll!turiza o Sr. Inspector da Theson
raria de Fazentl.a da Pro\·ineia tl.o Parú para mandar des
pachar livres do tl.irrilos na Alf:mllega da mrsmn província, 
ú vista do§ 29 do art. '~." tias disposições preliminares <la ta
rifa em vigor, a machina destinada ao vapor qur. tPm de vir 
dos Estnllos-Unidos parn a JH1VI'gn1:ão do rio Içú ou Potomayo, 
da qn:d sF10 eu1prezarios l\:1phael Heyrs & Irmãos, conforme 
pe1lem no requerimento IJlll', com a informação 1la mesma 
'l'hesouraria, veiu annexa ao olliciu dr. Presi<lencia n. 16 de 
21 de Abril proxuno passado. 

Não púde, porém, ser concPdida a isenção de direitos quo 
tamiJem pedem para o casco e pertenças rio rlito v<~por, por 
não ser essa isen(·ão pcrmitlida pela citada tarifa, como jú foi 
dPcidido pela Ordem n. :lOS dt\ 17 de Ag-osto de 18Gfi, c <I ispõn 
o art. 1.1, § 2. ", do 1\l'gnlnnll'lllo de 1\J !11' Sctemhro de 18f\O. 

Af/'nnso Cl'lsn d·· clssis Fi!Jileircdo. 

N. 38!.-FAZENDA.- E~! 2:! DE JFLJTO DE 187!1. 

Nega a autoriza~ão pc1Jid:t pelo flanco da Bahia para crr•ar nma rartcira 
hypothccaria, dcslii-iatln,a auxiliar a lavoura. 

Ministerio dos Nrgoeios ela Fazenda.-Hio 1le .Janeiro rm 
2:1 de Julho elo 1R79. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., parn o fazer con
star ao conselho lle elirer·r\iiO do Banco dessn província, 
que não púde ser conccdidn a autorizn~~i'10 que Jllldl~ para, tl.o 
prefercncia a qualquer outro estabelncimento da cnpital, 
erear e organizar carteira hypothecaria deslinacla a auxilinr a 
lavoura: porf(ue, além de niío haver projecto de reforma 
dos ·estatutos do dito Bnneo, não se acha o supplicante auto
rizado })ela assem!Jiéa geral dos accionistas para dirigir-se 
ao Governo Imperial sobrP este assumpto, na fúrma dos 
arts. !18, § 1.2, c Gi dos rdcridos Pstatutos. 

Deus Guarde a V. Ex. -Affonso Celso de Assis FiqueirPdo. 
-A' S. Ex. o Sr. Pn·sillen te da Província da Bahia: 
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N. 382.- IMPERIO.- EM 2.3 nE WLIIO DE 1H79. 

Declara o modo por quo deve ser contado o anno ue licença conro<lida 
aos empregados publicas pelos Prosi<lcntcs do prOYineia. 

L" Directoria.- Ministerio dos Negocias do Imperio .-Rio 
de Janeiro em 23 de Julho de 187\l. 

Illm. e Ex.m. Sr.-Tenho presente 0 Aviso 1lP lO rlo cor
rente mez, em que V. Ex. solicita o parecer deste l\linisterio 
acerca do modo pratico de contar-se o :mno do qun trata o 
Decreto n. 24.7 de :H> de Novembro de 1842, cuja doutrina foi 
reproduzida no de n. 6R57 de 9 de Março lle 1878. 

Em resposta, tenho a honra de declnr:tr n V. Ex. o so
g-uinte: 

Da competencia attrihuida aos Presidentes de provindas 
pelo art. 5. o § lq, da Lei n. 3H de 3 rle Outubro de 183q,, de 
conceder licença aos empregados publicos até tres mezes, 
havendo para isto justo motivo, po1ler-se-hia inferir q1~e 
dentro de um anno lhes era facultado conceder duas ou nuus 
licenças ao mesmo empregado, com tanto que cada uma não 
excedesse de tres mczes. Esta interpretação foi restringida 
pelo citado Decreto n. 24-7 de t84-2, que no art. 2. 0 sú per
mittiu a concessão de novas licenças, alóm rlas de Ires mezes, 
depois que ti\·er de!'orriilo um anno, cont::uJo do termo das 
ultimas: o que signil1ca: 

f.n Que dentro de um amHl os !'residentes só podem con
cedor uma licença até tres mezes, ou mais de uma, comtanto 
r1ue não exceda de tres mezes a sommn dos respectivos prazos ; 

2. • Que só rlepois de decorrido um anno, contado do termo 
da ultima licenç:a, póde o Presidentl) concerler outra ; 

3." Que, se a licença exceder de tres mczcs, em virtude de 
prorogação ou reforma, no caso nxccpcioual figurado no 
art. .J. o do referido decreto, ou se dentro do mesmo armo do 
gozo de uma lic1~nça de tros mezes o empregado l'ôr nova
mente licenciado pelo Governo Imperial, contar- se- h a o anno 
para a concessão de nova licenr;a pelo· Presidente desde o 
termo, no primeiro caso, Lia licenr;a prorogada, ou reformada. 
n nn segundo da que foi concedida pelo Governo Imperial. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Mul'ia Sod1·é Pereira.
A' S. Ex. o Sr. Lafayette Hodrigues Pereira. 
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N. :183.-.TUST!f:A.-EM 23 llF. .]TILTIO DF. IR7!l. 

N"ão est:\ o Procurador da Conja impedido de disrul.ir uma prorogação do 
pra7.0 pará inventario em ~uo são interessa,los orphãos o a fazenda 

publica. 

2.~ Secção.-Ministerio dos Neg-ocios dn .Tnsti\a.-nio de 
.Janetro em 23 de .Julho de iR7!l. 

Illrn. e Exm. Sr.-Foi presente n Sua l\lagestnde o Impe
rador a representação do l'rocurndor da Corôa da Helação do 
Hneife contra o facto de lhe haver negado a palavra o 
respectivo PrnsitlPnte, quando se discutia uma Jirorogação 
de prazo parn inventario. 

E o mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido o segundo 
daqurlles funccionarios, lfou v e por bem Maudur declarar que, 
admittida a discussão oral sobre o processo em questão 
(art. H2 combinado com os arts. 121i e 131 do Hegulmncnto 
anncxo ao Decreto n. 56!8 de 2 de Maio de i8ílt); t'. sendo o 
Procurador da Corúa legailHentt~ interessado no feito em que 
uma das partes se defende por curador (art. 1.\J ~ 1." n. 2."), 
t\ obrigado a Hscalisar c ret(ucrrr todas as c:msns qur tocnm ú 
justiça, segundo a Ord. L. !." Tits. 12, 13 e !5, rujas dispo
sições nesta parte se t~omprrhentlem na generalidade do citado 
art. i\l § i." n. 2." e ~ ti.", remissivos ús attril.mições 
eonferidas ao Procurador da Corôa, em virtude de leis e regu
lamentos anteriores, não púLle este magistr:~do considerar-se 
inhibido de discutir uma prorogação de prazo para i1wentario 
em que são interossalios orJlhãos e a fazenda publica ; pois 
quo, embora não intervenha ollc no julgamento do respectivo 
processo, t\ conveniente e não repugna ao espirilo da legis
lação vigente ouvir as observações verbaes de um funcciona
rio que, além de membro do Tribunal, t\ orgão do M.inistorio 
Publico. 

O que communico a V. E\. pnrn o fazer constar ao Presi
dente do Tribunal da 1\Plal'fto, t·m refcrencia ao ollicio tlo 21 
do mez proximo Hndó. .. · 

Deus Guarde n V. Ex .-Lrt(11yette Rodriques l'aeira. -Ao 
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 
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N. :!81.- GUERHA.- EM 2~ DE .IILIIO DE 1879. 

Declara qnu a }Jrcccdcncia, esLalJclcrida para os Capit:i:cs atldidos ou aggrc
gados, der e ta111hcm e stendcr·:w aos (_lHidac~ suhallcrnos nm tacs l'Oudiçõcs 
para connnandos de companhias. 

Ministerio dos Negocias ria Uuerra .- llio de Janeiro em 
2~ de .Julho de 1879. 

Illm. c Exm. Sr.- No oJneio n. Ho;; de fli de .Junho 
ultimo, que V. E>.. suiJrnclleu ú eonsider~c;ão deste l\linis
terio com a informação da l\epartição a seu cargo n. 78:.! de 
f 7 do corrente, o Commando das Armas da Provincia do lU o 
Grande do Sul, ponderando que o Aviso do L" de llezembro 
de 1.85~ dispõe que as companhias dos corpos do E\ercilo, 
na fnlta ou nnseneia dos respectivos Cnpitãr·s. sejmn com man
dadas pelos Capitães tfue a cllas estiverem aggregados, rl na 
falta ~stes pelos addidos, e que quando não houver Capitães 
em taes eircumstaneias, seja111 as mesmas companhias com
mandadas interinamente veios Ofliciaes sulJalternos mais 
antigos do corpo, eonsulta st• os sulJallcrnos addidos ~inda 
mesmo por orllem do (;overno tem prefcrencia para taes 
eomma::dos sobre os ell'ectivos, no caso de serem mais gra
duados ou mais ::mtigos rlo que estes. 

Em solução dedaro a V. Ex., para seu conhecimento c 
11fim de fazer constar ao mesmo Comm:mdante das Arma~. que 
a preccdenria estalwlocida para os Capitães nddidos ou aggre
gados deve ta miJem cstrmder-se :ws Ullieiaes subalternos em 
taes condições. 

Deus Guarde a V. Ex.-1llarquez do llerval.-Sr. Con
selheiro Ajudante General do Exercito. 

N. :.lll5.- FAZE~ DA.- E~r 2~ DE JULHO DE 18iU. 

Approra a tahclla fJUC lixou os rcncimcntos Jus emprc~ados dos Mesas do 
Hcudas da Prodncia de S. Pedro. 

Mini-;tcrio dos ~cgocios da Fazenrla.- 1\iu de .Janeiro em 
2~ de .Julho tlc 187\l. 

Affonso Celso de Aso-:is Figueiredo, Presidente rlo TriiJunal 
do Thcsomo :-lacionnl. communiea ao Sr. lnspector da Thc
souraria de Fazenda da Província de S. P<~rlro do 1Uo t;r:mde 
do Sul que fica approvarla a taiJella que remctten com o seu 
ofiicio n. '~7 de :1 de Abril proximo passado, lixando os ven
cimentos que, na fórma do llisposto no nrt. 160 do Hegula
mento annexo ao Decreto n. ti272 de 2 de Agosto de i87ti, 
devem pcrcehcr os empregados das 1\Iesas de Hr·ndas da 
mesma pro v iucia. 

AtJ'onso Celso de Assis 1-'tyueircdo. 
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'1...,a.bol.la dos vonciiit.onto~ qu.o <levent perceber 
os ont.prcgados das :\1o~a.s de J(.o:ncla:-o; da J-.ro• 
vincia. <-lO S. I>o<lro do Jt.io G I."Ulldc do Su·L~ {t 
qual se ro.fore a (~r<lotn n. H_l e XJJedi<-la. nesta. 
data á '"rl.tcsouro..t.riu. <lc J.~ ... az<.nt.tla. <la. J.tt.csnta 
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N. :)86.-FAZENDA.-EM 21 DE .JUL!IO DE 187\J. 

Pro' i(1onria sobro o arrcutlumcnto Uas faze utlas S. ]]r•nto, S. 1llrn·co~ c 
,ç,•. José . 

.Min istcrio dos Negocias da Fnzenlla. -H i o de Janeiro em 
21 de Julho de 187\J. 

All'onso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do ThesoLl!'ll Naeionnl. couÍnlllllÍI'a ~o Sr. Inspcetur da Tllc
souraria de Fazentln d;1 J'roviiii'ia do Auwwnns que por dt•,.;
pnelw de 21 do coi·n·nte moz re.,olveu que Antonio .Jm:é 
t:omes Pereira Dastos ~~ Lcopoluo Pcreirn Tavare~, mTmHla
tnrios das faze!1llas S. Bento, S _ Jlfarcos e S. .Tost;, prestassem 
liant:a no Tllc~ouro c pagasse111 a renda nessa Thesournria, 
mrn a n~tltH·~.~o. por,·~m, tlt• Ulll lPr~o !Jiil'r no arrmul:llllento, 
qncr na li:1u~·a, e111 qttnlllo não forem ourpossados d;1 fnzntrtla 
tlt) S. Jos1;. OutrrJ,;im ortlcua ao IIII'SIIJO Sr. Inspcctor: 1." <JUC 
promova as ncccssarins tliligencins para qn'' m: indivíduos 
mcncior;ados na relação inl'ima de:;ocenpcm as terras das 
fazenda,; de S . .Llfnrcos e S. Bt·nt·J,ondo se :11:harn cstaiJclccidos; 
2." que no gmlo que os arn:nrl:1tarios rereiJrrcm Jil'la ulti111a 
eont:1gem olliei:il se lhes dPseonte o alwti!lo uesLlc 187G para 
consumo das fnzenrlns; :3." quo a di,;po,;iç~o no art. ü." d1: 
sen COIJtrato, ,,rohihindo-lhcs a venda tlo gado de prot.lncruo, 
11ão st•. cntnud1: t'OIIl o qnc ft'n· I'Xll'Cill:lllll'lltt: Vi~lho e inft~
euudo, limitando a mesma prohi!Jil;i'to a dons terços da,; 
vaeeas ou vitcllas npnuhadas annnalmcnto crn cada fazenda, o 
Hi1o se podendo em totlo caso vender vaccas ;1té umn certa 
itladc, cireumstancias que deveriío ser verificmlas ]Jor pr,ssoa 
habilitada da confiança da Tlresonraria, c por c lia nomeada 
na occasiiio. 

Ajji.nsrJ Celso de .1 ssis Pigueiredn . 

.N. ~81.-FAZE~DA.-EM 2ii DE JULlio JJE 18/\J. 

Sohrc a isonçfio de 1.1iroilos para os ohjt>clos Jli'OCL~dcnlc~ dos Eslados-llnidu~ 

pa.Lt a. cxposit:ão permanente que ~e fJrdend c c:.--;talH'leccr IH~sLt citladc. 

Ministerio dos Negocias da Fazcniln.-llio tlr JnnPiro <'lll 
2r:i dr- Julho tlt• 187\l. 

111m. e Exrn. Sr.-Em resposta ao Aviso tl1· V. Ex. 11. 1!1 
de -18 de .Junho ultimo, ;w qual aeompan hou cópia iln nota da 
Legação do5 Estados- Unidos tln Ameriea de n do IIIIJSIIJIJ flli'Z, 
e IJem nssim o requerimento, qun tlevolvo, 1le !'edro Hur
chy & C.• pedindo isenrão de dirl.'itos para os prolluetos in-
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dustriaes dos Estauos-Cnidos, que vierem com destino a 
up1a exposição permanente, qne pretenucm estabelc~er no 
edificio e terreno do Skating-llink, e para ser considerado 
como entreposto alfandegado o dito edi11cio, cumpre-me de
clarar a V. Ex. que a isenção de direitos solicitada só po
derá ser concedida, na fúrma da 2." parte do art. Tie." das 
disposições preliminares ela Tarifa das Alfanrlegas, se os pe
ticionarios caueionarem os 11ireitos de consumo ou prestarem 
llança idonea, eonformc se permitlin á Companhia Fomcn· 
tadura das lnduslrias c Agricultura de Portugal. 

Deus Guarde a V. Ex .-Jtfl'onso f:l'lso de Assis Fi!Jnciredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Antonio Moreira de Barros. 

N. :!88.--FAZENDA.-E~l 2ii DE .IULIIO DE i8i\l. 

Provitlcnria sobre a bwn1a tio t'diíirio da Alfantlcga Jc Santo:-; c :-;ua~ tle· 
pcntlcncias. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenrla. -lHo de .laneiro em 
25 de Julho de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Segundo informar:õcs que me foram ui· 
timamente prestadas pelo Commb;sario do Thc3ouro Nacional, 
que est;"t fiscalisando o serviço da Alfandega de Santos, a 
força de quatro praças do eorpo de policia, que guarda o 
respectivo edificio e seu cofre, rdira-se ao abrir-se o cxpe· 
•liente, ficando o mesmo edifirio c snas dependencias com
pletamente abandonados até fechar-se a Repartição, que é 
quando eomptll'l:ce a outra guarda. 

A continm•ç~o 1le Sl'mellwnlc pratica púde vir a causar 
serios prejuízos tanto ao Estado como ao commercio, e por 
is~o recommendo a V. Ex. que expeça as convenientes ordens 
para que a Alfandega e suas depcndeneias srjam policiadas 
quer de dia rJuer de noite. 

Devo, entretanto, ponrlerar a V. Ex. que convem que a 
força que se tiver de appliear a r,ssc mister seja. como até 
agora, fornecida peh1 rorpo de policia, e niío pfllo dos guardas 
da Alfanrlega, confnrnw V. Ex. rleterminon e me constou 
pelo ofilrio n. 23í ue :10 de .Junho ultimo, do Inspeetor da 
mes1~w Repartição, visto que este pessoal l; o strictamente 
prectso para a fise:1lisação do avultado serviço externo, e 
acha-se, alt;m disso, mui reduzido por c;msa do impedimento 
de alguns guardas que cstiío doentes. 

nous Guarde a V. Ex .-Atronso Cl'lso tle 1issis fiitt!teirl'do. 
-A' S. Ex. o Sr. Presit.lcnte da l'rovincio. de S. l'ánlo. 
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N. 38G.- FAZENDA.- EM 25 DE JULHO DE :1.879. 

Dá provimento a mn(recnrso ~ohrc a restituiç;io do armazcna~cm,) do mais 
paga pelo deposito de aguartlente nacional no Trapiche da Urdem. 

Ministerio dos Nego cios da Fazenda.- Hio de .Janeiro em 25 
de .Julho de Hml. 

Tendo sido presente no Tribunal do Thesouro Narionnl o 
recmso interposto por Pinto 1\udrigucs & C." da decisiio dessa 
fnspeetoria, que lhes negou a rcstituiçBo da quantia que 
de mais pagarmn, de conformidade com o art. 4." do DccretiJ 
n. 60::i3 de 13 do Dezembro de 1870, pela armazenagem da 
aguardente nacional de sua propriedadn depositada no Trapi
dw da Ordem, durante o primeiro selllcstre de :1.8ili, o 
mesmo Tribun:1!. tendo em vista as informações dadas por 
ossa Alfandega, pelas qu<Jes se aciJa provado que os recorrentes 
1oagaram a armazenagem de 10 "/ .. I[Uando sú eram obrig·ndos á 
de;;"/"' na fórma do art. 2:J da Lei n. I00i de 26 de Setembro 
de 1Hü7, art. 7." do Decreto n .. ):l21 de 20 de Junho de 1873 e 
art. fi.y do Jlccreto n. ii47'~ de 21i de Novembro de :1.873, 
resolveu mand:Jr restituir-lhe a fJUantia que de mais pagaram 
sob n Jlrma de Pinto Hodrigues depois de deduzida a im
portancia da3 lingad:Js, visto terem provado serem socios com
ponentes da llrmn Pinto Hodrig-ue; c'-' C." 

Deus Guarde a Vm.- Affonso Celso de Assis Fiquf'iredo.
Sr. Inspector interino da Alfandega do Hio de Jan'eiro . 

.1.\. :J90. -FAZENDA. -EM 2ü nr. JlTLI!o nE Hl7\l. 

A<;;: rccl:unaeiics contra o lanramenlo, aintla que feito por empregados ~as 
Tlw:-;ourarLts tle fazenda, dt•vem ser produzidas {H~rante as respectivas 
.\lfaurle;;"s. 

l\linisi.Pri" dos Negor;ios d;, F:Jzenlla.-1\io de Janeiro em 
:!li dl'.lulltu tle l~7G. 

Afl'onso Ccbo do Assis FigllL'ii'Cilo, Presidente do Trilmnal 
do 'l'hesouro Nacional, em soluç:'to ü duvida levantada pela 
Tltesourari<1 dn Fazendn da Provinci:.1 do J\1ar:mh~o sobre-se 
1' clla competente pnra srr ouvida acerca das reclamações 
tcndi•Jtlcs acy' lnnçamento dos I itnpostos, frito por seus em
Jlreg:ados, na fl'onnn da Circular n' ao I'XIJPI]ida fiO!' I'Sie l\li
ni>terill a 2~ de !\f aio do corrrn IP anno, ou se :.í Alfandegada 
provincin, n que pt'rtt•nce <HJllella ineumbcnf'ia, na f1'orma 
das dbposi1:ucs em vigor; declara no Sr. lnspector 1la mesuta 
'fhesouraria que, embora ro,,e ella encarregada no Jlesso:~l 
da Repartição que dirige, as reclamaçõf's dCVf'lll sPr Pura• 

lleeisõcs d0 !Si9. 33 
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minhadas, como anteriormente, ú Alfandega, mas infnrnwdas 
pelos emprc~ados que fizeram o lnnçnmento. Em rcla~iio a 
igual serviço 1lesenlpenltaJo por Escripturarios do Thesouro 
;1ssim se tem proccuido, sendo os requerimentos do' recla
mantes a11resentados ú Hecebedoria do 1\io de Janeiro, a qmm 
compete o referido trabalho, c as inforJIHH;ões dadas pelos 
qu) o prcf'tarnm. 

i\ffvnso Celso de Jl ssis Fi!!ucirctlo. 

N. :.l~H. -FAZI~='l DA .-E)J ::!H lllê JULIIIJ IJE lHi\l. 

SoUrc a Lt\a a 1111C est.:lu ~11jeita~ a~ lata~ que :;Prrircm para aront\iriuua· 
Jlll'tdo de pol\ Ol'J. 

Ministerio dos :\egoeios da Fazenda .-Hio tk Janeiro em 
2H de Julho ur) lSi\l. 

Atl':lnso Celso 1lP }_,o;;is FigurirPdn, l'rm:identc do Tribunal 
do Thesnurn Nacional, eOIIllllUBicn ;10 Sr. ln;;pcdor da The
souraria de FnzeiHla da Prnvincin !le S. Paulo q~1e o mesmo 
Tribmwl re,oolven n!'gar provim1mto ao recurso transmittido 
com o seu ollicio Jl. 110 de lO do corrent!' HH'Z, ·inli'rposlo 
por Joaquim Luiz Pizarro, da tlecis~o da Alfamlegn da cidade 
de Santos, que negou-l11P i:;ellç:-10 de diro1tos para 1 1~ cai\as 
eontenüo latas ele folha de Flamln•s destinadas ao acoudkio
natllmllO de poJ·•ora Üi\ fabrko 11acional, yj,;lo t•stnrem as 
ditas latas comprehcndi1las no art. \HJ:2 da tarifa em vigor, 
que sujeitou ao pagamento de direitos a folha de Flandres 
em ohra de qu:d!JUer !Jnali<l:ule, c no disposto na p:ut1\ Hnal 
do ~ Hl do art. 'L o elas respreth·as 11i;;posições preliminares, 
que exige igual pag-an1ento das latas que servirem de cnvol-
torio e tiverem valor mercantil. 

;lf/'ullsu Celso de "tssis Fi!Juciredo. 

Sollre o JlCtlitlo da vitna íle um Oflidat do Ext'rcito, dl' ~~~r tli-:.pt•ns~ula d.• 
inclrmnizar os rof'rl's publit·o~ pdo que de 111ais rret•ht•u (\e meio ~oltlo. 

Millisterio dos Nego('ios da F:IZI'ntla .- Hio dP .laHeiro em 
2H de .Julhu 1le lHi\l. 

Illm. eExm. Sr.-EmrrspostaaoAYisodcV. Ex. de28 
de Fevereiro ultimo, ao qnal ;o!\Olllpanhon o ollicio n. Hi da 



l'n•sillencin un Provinein I]C 1\:rnnmiiUCO dn 21 IIC .Janeiro do 
corrrnte <lllllO lransmittindo o rl•qur~rilllCnto elll que ll. Ame
li: .lau11~1ria de Audra1le. Yitivn do C:qlilão em colllllli~siio do 
í. o Jptalhi'lo de inf~mtm·ia Anrl'lio .Juse da Costa, pede ser 
n!levada da reslitui! .. ·~o do l]lll' tle mais rercl!l'u eutrc o meio 
soldo do Tenente e o rlaquellt~ posto, curnpr1•-me dednrar a 
V. Ex. que sú JlOl' neto lrgislativo podcrú a petil:ionaria ser 
ti ispenst1da de realizar a referida indemnizaçiio. 

Deus Guarde a V. Ex..- Affonso Celso de "lssis Vi!Jueircdu.
A' S. Ex. o Sr . .Marquez do llerval. 

N. :m:l.- AGl\ICULTUHA, Cül\IMEHCIO E OBHAS l'U
HLICAS.- EM :lK llE JIILIIO UI•; IK7\l. 

CrHH'e(le perlllis::;âo ú Companhia Unúlu J1!1'J'!'autil, t·xi:-;lcnte 11:.1. Provju~.;ia 

da~ A lagôa~. para cstabclet·cr urna/linha te!CMI'aphi('a ligando a fabrica de 
!\;u:ão (' I cridO'> llO ltl,!.':ar dellOIIIinado 1·'1'()1(/,) r·l'l//IJ C I) lU a poro:u:;io de 

.I;!Ll,!.:.\l:t. 

N. It.-:J.a Secção.-Directoria das Obras Pnblicas.
l\Ii n io;tPrio dos Negocios da AgTicultma, Cornrncrcio e OIJras 
l'ttldic~s.-1\io de Janeiro em :l8 de .Julh1t de 18í\l. 

lllm. e l~xlll. Sr.- Atton1londo :w <JUC requereu Antonio 
l!lysses de Carvalho, Director d:1 Companhia Uniiiu .Mercantil 
11xistcutt] ne;;sa província, llic c\ concc<lidn a neeei';;nria prr
mis,~o para c:<tabPlcci'I" nn1a linha tek:.ir:,phiea lig·ando a 
f;dn·ica de liaçiio e tecidus n cargo dn 111esmn companhia no 
Jogar ,],·nominatlo Fen11io Vdlw com :1 ]llt\Oat:i'Hl tk .laraguú, 
onde i'IJ adw u os1~riptorio da dirt~cturia, eotnlanto que a 
Jittlia indicatla n:Jo intercepte as linl1as do Ec:tado, na 'ma 
rollncação." liquo sujeita :"1s rlisposiçllcs !'l't;LLinmcnlares em 
vigor sobre o serviço teb·grapllicu. 

O que communico n V. Ex. parn seu conhecimento o para 
<]tHJ o faça constar ao interessado. 

]),•us (;uarck a ·v. Ex .-.João Uns Fil'im Crmsansüo di' 
Sinimú1í.- Sr. PrPsidrut1· da Pnll inr·ia 1las Alagt'lnS. 



260 DECISl~lES !lU t:O\ El\~0, 

N. 3\)'J,.- FAZEXDA.- E~1 2U QE JULilO 1n; LSí\l. 

()sfPrcsÍt\C!Ili'S tlaslc"maras ~!nni<'ip:ICS CS]Of) snjciiOS :Í Jllllit'l 1]0 !\ 1.
0 

do 
art. !d. do Ht'gulamcntn 1l~ H üt• _\hril t.lc -!R70. 

Ministerio dos .':cgoeio,; da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
::w tle Julho de 187\l. 

llhn. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ;, eon. 
sul ta ljllC fez em seu olllcio n. ll de 27 de lllaiu proximo pa,;
sado, ljUe, se~ando se vt\ das tleeisõt~s constante,; das Ordllns 
tln Thesouro de :lí de A'.\"osto tlt' 1Rii e ;:::; de .l11nlío tlc 1H7H 
e ontrr's anteriorlls, .-~ applica\·cl am: Prt•sidentt•s das Camara:; 
Municipacs a multa de qu:~ lrnta o~ 1

L" <lo art. v~ do l\egula· 
mento <lllllC\O ao lleudn tln \) de Abril de 18 O, quando 
rubrit:arenl, st•m eslan~m dt•viti<Jmcntt! slliL11lns, ns livros 
destinados ao fPgistro ei\'il de nascimentos, C<lS<lllWIIlOS e 
o!Jitos, crendo pelo Decreto 11. :;GO't de 2ij de AIJril de lRí'L 

Deus l)uarda a V. Ex.-A.f{onso Cdso de Assis Fi_r~ttl'irerlo. 
-A' S. Ex. o ~r. l'rcc;idt•ntc da Província de .1\lato Grosso. 

N. :l\l:i.- F.\ZE'\IH.- E\l :l!l llE .1111.\10 DE 187\L 

Pcr111ilte qnc se ma!'I[HC prazo a um Esn·iyãn de Paz, para rrcnlher a iHl}lOr· 

lanria ilu seHo simpl(~S do~ livro~ do rcgi:o;Lro cidl. 

1\linisterio tios :'\egocios 1ln Fnzentlro.- Hio de .lnnciro em 
2\l de .In lho de lRí\l. 

!dTnnso Ctd~o do A·;sis Jli;.>;lwirc1ln. l'rl'sitlt•nt,~ do Trilmnnl 
do Thc,;onro Nncitllliil, attcnlltmtlo ús nllr~nt;ões npn·scntadas 
pelo E·wriv~o do .Juizo dt! l'nz 1ln L." distrkto da t•ntlital da 
Província dt~ Mato (;rosso, .fm;é Augnstu Pompeu de Bnrrus, 
no requerimento trnns:nitti,lo ro1n o ollicio n. :l8 tia Thcsou
raria de FaZI!IHia tia uwsma província, da ~\) de Maio proxinw 
p:1osado, autoriza o Sr. lnspeelor tla dita Tlwsonraria pnra 
marear ao supplicnnt'~ •1 prno tle sessenta dias. alim dt~ n~
colhllr a impot·tant~ia do snllo simplr,s dos liHos deslinatlos 
no rt·~istrn civil. nnrpwll<' districtn. dos na,t:inwnlns, l'nsa
mentos e ohilo,, cn•.uL1 pt•lo llriTPtn 11. :iti01 do 2:; tle Abril 
dP IRí'1. 
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N. 39!i. --FAZENDA. - E~l 29 DE .JIJLIIO DF. 1S79. 

Stí se refere ãs e:-~pilar~ a Jispo!--i~·;lo Lla Circular 11. :10 tle 2·~ tle Maio ullimo 

Ministerio dos Negoeios da Fnenil:1. - l\io tle .Jmwiro em 
2!llle Julho de iHi9. 

Affonso t:elso de Assis Figueiredo, Presidentr. tlo Tribunal 
do Tl1esouro Nacionnl, declara ao Sr. Inspcctor da Thesou
raria do Fazewla da Provinda de S. Paulo. em resposta :10 
sou oHicio n. H!l do 7 de Junho proxit11o Jlndo, cpll', como 
bem entendeu. t1 Cirntl:~ r n. :10 do ::u1 de l\l:tio do cnrrPnte 
nnno, nwnd1mdo fazer o ~anr:~mento de )impostos llllra o e:-.or
ciew de 1Hí9- 18HO por empregados das Thesourarias, sú 
se refere ús c:1pitars das 11rovineia~, P n~o :: todos os muni· 
t•ipios. 

Affonso Celso de Assis FiiJUfirrdn. 

N. :397. - FAZE~DA -E'' 30 DE .HJLTTO DE 1879. 

Provit1cnria~ para PYitar o rontralfando n~'. fronteira do Par;L 

Ministr.rio dos Nr,gocios da Fazentl:l. - Tlio de .Janeiro em 
30 de Julho tle 187!). 

AfJ'omo Celm de Assis Figueiredo, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, rccommenda ao Sr. Juspector dn 
Thesonraria de Fazenda da ProvirH·ia do l'ar:'l que, para frus
trar qualquer tr,ntativa de rcmtrall:mdo rtne ;;:e pn~tenda rea
lizar, e pôr termo a e'sa especulaç~o Yt'rgonhosa c1uc, r•rn 
prejuizo da moralidade do commerdo e dos intort•sses ela F11-
zendn Nacional, consta do ofiirio n. I do Consul Ueral do 
llrazil no Loretn, de 13 de Abril proximo pas~:1do, ter-se 
dado eom mercadorias reexportadr1s peln Alfanrkga da mes
ma provincia 11ara a HepulJlica do Per!'!, mande proceder ao 
mnis escrupuloso exame nos conhecimentos de dcsenrga 
vindos de portos daquella republica, c com espr,eialidpdc das 
de l'ebas, lquitos e llha 1la l\ondn, não se devendo annullar 
os termos de msponsabilidacle assignados na dita Alfandt:Ja 
senão quando se ac·harem inteirnmrnte preenchidas todas as 
formalidades exigidas nos arts. (i18 e Gl\l do 1\egulnmento de 
1\) de Setcml1ro ele lHGO. 

ilfi'onso Cl'lso dr 1issis Fi,IJW'iiedo. 
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N. :ms.-FAZENnA.- E~1 :H DI·: .nrLIIO DB iRi\l. 

As C[lmaras 1\Itlllícipal's não podr111 disprjr 1\n<.; tl'rrcnns qun lhes fun'lll c r•· 
tlidc~ ~~ai' a logradouro puhlico. 

Ministerio dos Negocios da Fazentla.-Hio rlr. Janriro em 
:n de Julho de lKi\l. 

Illm. c E\".m. Sr.-Dcclarr Y. Ex. á Camaral\lunicip~J tlc 
Nict.hrroy que não pMc vigorar a coneessão por clla fetta. a 
Leite & Alves, medi;llltr a qnm1tia dn ;JOO,OOO, t~o' tcrre!lo' 
;wen~scidm; am dt) uJariniJas ,·, pr:lia tk S. llonnngo,;, YJsto 
terem sido cPdidos p:1ra lo~~r:11lonro puhlic.,,, n nií'' lht: ser 
licito dispôr de lCtTcnos l'll1 tat•s eoudit:!,cs, nmn etmv;:rtt·~l·t!:i 
em fontr. de renda municipal, <' sim dcvolvel·O:i ao dommw 
do Estado desde qne não pudefl'lll ser nproveit:ulos para o 
Hm indicado. 

Deus Guarde a V. Ex..-..lf(onso Cl'lso de Assis Fi_qlwirr:do. 
-A' S. Ex. o Sr. Prcsidcnto da Província do 1\io de .lanetro. 

N. 399.-FAZE~IlA.-E~l :li DE J!'LllO DE 1879. 

Sohrn as [;-t}l;-ts n irrcp:nlrtri(Llrles rnrontradas nos termos (lc rl'~ponsahili
darlr lanatlos na Alfantlcg-a. de Santos. 

1\finisterio do<: Nt:Qoeios da Fnzcntla.-Hio tl•• .l:nwiro 1~111 
:li de .lltlho dl' l8i\l.. 

Affonso Celso tle Assis Figtwir1:tlo, Presidente do Tribunal 
tlo Tlicsouro Nnrion:d, yistas as !altas e irregnlaritlatl()s en
contradas tanto nos termos dt• responsnl1i litl:1dc l:1H:1dos na 
Alfandega de Santos, I'OIIltl nos respectivos livros, e eollllllll· 
nicadas a este l\lin isterio pelo Commissnrio tlo i ht·sotuo, o 
2. 0 Escripturario Antonio .loattnim de Souza Botafogo, ,:m srn 
ollleio de Hi do corrl'nte mt•z, onl<:na ao Sr. lnspector da 
Thesour:1ria de Fazt:nda da l'rovimia tle S. Paulo qm sem 
perda de tempo detenninn :'1 lnspectoria da referida AI· 
fandcga: 

1. o que os novos livros que se destinarem á escripturaç~o 
dos mencionados termos sejam abertos, numerados, rubrica· 
dos e encerrados, por ser uma formalidade indispensavel se
gundo os preeeitos da legislação gt•ral, r uma garantia para 
a Fazenda Nacional ; 

2. 0 que fa(·a extrahir com urgencia uma relaçiío cirenm
st~mciada de todos os tr•rmos de respousabil i da de, que a inda 
nao tenham tido l1aixa, razt'ndo calcular pl'!os meios compe
tentes o valor dos direi los constitutivos da mesma rPsponsa · 
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hiliuadn o procnua á sua eohrançn prlo modo pn:scripto nos 
1\Pgnl:tmeutos liscaes; 

:1." que de ora em di:•nlt• st•jam r,\anulas nos termos de 
responsabilidade, c com a devida clareza, todas as t•ondit'ões 
essenl'ines recunmwndadns pelo 1\rgnlaiHPnlo ;mnoxo 110 De
creto n. 2Bíi dn 1\1 de Sde1nhro de 18!i0 r, mais lngislni'~O em 
vigor, ospet:ialmenle os quo se rd•·rin•nt ú •pt:ditlatlt•:qtwn
lidatlo, nunwro, marca, contra-nwrca 1la lllPITadoria, e vnlor 
dos direitos a qw) esteja sujeita, c:tlculado vreviamento :"t 
vista do despacho que servn de l1ase an proce~so, cohrando
so o sello proporcional cOI'rt::;pontlente 11os nwsJnos direitos 
que constituem a obrig:u;ão. 

N. '100.-FAZENDA.-E~r:H DE .JI'Lilll DE 18i\l. 

Os,' peritos privativos tlos' Montes de Sorrorro n:ln lr~m dit·eito a vencimento 
3.1~tinlllc~tlo quP cs:'r~ es!ahulcrilllt'Hio~, por falta flc f11ndos, tlf'hom tlP 

fazer cmprcstimos. 

:Ministrrio dos Nt•gocios da Fazenrla.-llio de .Janeiro em 31 
de .Julho de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Commnnico a V. Ex., CJUC foi indcfn
rido o requcrinwnlo transmitlido com o st:u oflicio n_ 2:1 de 
H do corrente mez, Pm que .Jm;é de Souza Freitas reclamou 
rt~nlra a falta tle rceehimento dos stm,; vencinwnlos; vi~to quo, 
smalo o supplic:llltr, como perito, empregmlo privativo do 
.Monte 1le Soeeorro dessa provineia, 11:\o lhe COIIIJlele venci
nwnto algum desde que. por fnlta de fundos, deixou esse es
taheleeimento de fazt•r eutpr!~stimo>, c foram consequentt~
nwnte dispensados os seus servi•:os; '''!Hln, portanto, a sua 
prctençiio de todo improcedente. 

Deus Guarde n V. Ex.-Affonso Cd.w de Assis Vir;ueirPdo.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da l'rovincia de Santa Catharinn. 

N .'!Ol.-FAZENDA.-EM 31 DE JULIIO DE 18i\l. 

Sol•rf\ o tlcp,Jsito tll' apolices em gamntia !lc/fian~rt de 'rc:-;pon:-;areis. 

Ministerio dos l\'egocios rla Fncntla.-Hio de Janeiro em :H 
de Julho de 1Ri9. 

-------~--Affonso Celso de Assis Figueircdo[P d~lljlf1-p:lp1 :!'};i~~ 
do Thcsonro Nacional. commnnica • ~ ~J'n~t~t-t·;M~an-1'1/Jt-, ·,,, 

( 
Í,f~ ' 

'.·· .'~~··. 
~ ~'"" 

' ()Í' I · .. "-·s I , ___ Dt. j-... "t. ~ 
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smu.~ri.1 tle Fazenda da Prorincia tlt\ l\1 alo Gro.~~o que foi in
deferido o rPqnerimcnto remettitlo com o sr·n ollicio 11. '•.R tlt~ 
:t! do corrente mcz, no !Jnal o Thesnurciro da mesma 1\eparti
~·ão, Francisco Leite dn Pinho P Azevt~tlo, pediu tlispensa do 
düjlOsito das :1poliecs que g;a·anlem a respectiva fiança no 
valor de f10:000I$, pelo facto de haver o sen liador assigna!lo o 
competente termo na SecçF1o do Contencioso da dita Tltesou
raria ; visto ser inatlmissivd a pretenção do supplicantt•, por 
ser contraria ú legishtt:.ão fiscal e do que foi tletenninado pi:la 
Ordem n. 31 de Hi do corrente nu.•z. 

Jlfjimso Celso de Jtssis l<'ifJ1lei1"edo. 

N. 102.- TMPEL\I().- E;~r :11 DE JIJLIIII llE 187!1. 

Drrlara f[UC em assumpto mcramcnt.o proYincial uão t~ ca.lJivol ,'rcrnrso 
para o Con...:t•lho do E~tado. 

i.• Directoria.- Ministerio dm: Ncgoeios tlo Tmpr·rio. -
Hio de Janeiro !'lll :li de .Julho tle ll:li!l. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo presente ú Secçi'io tlos Negocios 
do Imperio do Conselho de Estado a petição em <1ue .Joaquim 
Fernandes de Carvalho, 1irmatlo no art. "';i do He~ulanwnto 
n. 121~ de 5 tlc Fevereiro de 18í2. recorre para o Governo Im
perial do a c to do antecessor de V. Ex. ,<Jue impoz-Ihe a multa du 
:120~000, sob o fullllamenta de haver o recorrente, na qualidade 
de Professor Publico tla instrneç5o primaria, violado alg-uns 
artigos do Hegulamen to Provineial do i. o de .Janeiro de 187!l: 
foi a mesma Secção tlc pare:·er <1ue faltava competencia ao 
Governo para tonwr conhecimento deste recurso, porquanto: 

Estando a instmcçiio tmiJlic<l, 11as províncias, com excepçi'io 
tla superior, a cargo das respectiva:; Assemhléas Legislativas, 
e regulando-se po1· leis p1 ovinciaes, em face do art. 10 ~ 2." 
do Acto Adtlicional, c pertencendo ú receita dessa província a 
importancia da multa, cuja relevação sú pótle ser decretada 
pela Assemhléa Provincial, se esta entender qnc a mesma 
multa foi indrwidamrmto imposta: trata-se de um negocio me
ramente provincial, c niio ,·~ e11hivel, nesta hypothe;;e, o re
curso do 11rt. Mi do Hcgulamento do Conselho de Estado. 

Sua 1\lagestadc o Imperador, llnve!l<lo por hem Conformar-se 
com este parecer por Sna Immf'diab l\eso!uçi"1o tle 16 tlo cor
rente mez, exarada em Consulta de 7 de AlJril ultimo, assim 
o Mnnda declarar a V. Ex., para o fazer constar ao peticio
nario, a quem devem ser restitnitlo,; os papeis <jUC ora li'3volvo 
a V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-FrallCi&co Maria Sod1·é Pereira.
Sr. Presidente da Província de Goyaz. 

F· .~.;,.p 
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N. Ml:l.-F:\ZEND.\. -Ei\1 I llE \i:OST<) ])E IRi!l. 

Jnllefc~ro um rrr:1rso Stll.lro(clas~ilica0iio dt~ 1 i.,codo [111'mdo,: ~lllllllt~l!id,, a 
dc)SJlacho ~omo rist;culll dr· ul,~;odiio. 

Ministrrio dos Nt•g-ocios da Fnenda .- Hio de .Janeiro em 
1l1\ Agosto de Wí\l .-

Alfonso Celso de Assis FigueirnLlo. PrPsitlnntc 1lo Trilmnal 
tlo Tlwsouro Nacional, eotnmtmica no Sr. [n·qlcel•Jr da Tlte
sonraria de Fazenda da Provint~in ilc Jla!lia tpw o nwstno 
'l'rilmnnl t'l'solveu intlel't\l'ir o n·eurso transmittido t'tHn o 
seu oflic;o n. lt;; 1l1\ 2i !lo l\lan:o proximo 1wss:ulo. intt•r
posto por Yates & C." da 1lcei;;ãu tln Insper:toria da All'an
dog·a da dita provineia, que classifir~ou eomo « riscnclo la
vraLlo •, pnra pagar n t~J\}1 de l~;~iOO o J,ilo:,:Tamma, un fúr
Illa tla ultima parte Llo art. 5H7 da tarifa em ,·igt•r, a nu•r
radoria que submetteram a despacho pela nota n. 1237 de 
5 do mencionado Htez, como • riscado tlc algodi1o de mais de 
1.2 até 1:; nos •, sujl'ito ú taxa dt\ \JO!I r(-is man:ada na 2." parte 
do citado artigo; visto ter sido regular a clas~ilienção tlnda 
por nqnelln AlfandPga :'t lll!'l'Cadoria de l[lli: SI' trat;t. 

Affonso CelsfJ dl' Assis Fiyul'il'eilo. 

N. llOL- FAZENDA.- E~1 lnE M:OsTo m: 1Ri9. 

ll;í }II'Ovimcmto a um rcc 1JI':Hl rclali\'O a ácspad1o 1lc nfl,'ll.'\ dr! (1!,'/'fl lia

tido t•st,wlwdo ,: classi!it•,;ula~ como .semdftrtltf,•-> rÍ'i olt!'tl,'\ ,!.~ {ulhrt, dr Flua~ 

dt'l'""· 

Ministe.rio dos N<'gocios rln Faztm1Ja .- Hio tlo Jmwiro nm 
de Agosto dü !H7\l. 

Affonso Celso de Assis Figtwiredo, Prosidnntr• rlo Trillllnai 
do Tltesouro Nncionnl, comi nanica ao Sr. lns)wctor da Thn
sonraria de Fnenda da Província 1lo Maranhão qw• o nws
mo Tribunal, tendo presl'nte o rceurso transmittidu com n 
seu oflicio n. 2ti de 2ti de Abril pl'Ci\ÍlllO passado, inter
posto por JoslÍ da Cunha Santos & Filho 1la decisão da Alfnn
dega da dita província, que classilicou como ' semelhantes 
a obras de folha de Flandres• para pagarem a taxa de 200 rt\í~, 
com o augmento de :io "/o, na fúrma da (i." partt\ do art. 

Jlcci;iios tle :l8i\l. 31, 
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!li\l da tarifa rm yip;or, comlJinado rom a nota RO.', os ohjrr· 
tos que snbm,·ttPraJn a de-;p:>cho pela nota n .. r;ti~2 de _H 
de .TanPiro do eonenlf) nnno como ' obras dn tnrro hntulo 
cst:mhado ., slljl'ilas :'lla\:t do 2fl0 rúis marTaela 110 citado 
arti~o; re•solvetl clar-llle proviiiiCillo afim eln sor· ;, Jne•rra
clorin de q11n :;r trata dcspaeliada co111 a elassilirae~:-IO proposta 
prlos recorn·ntt•s. por estar til' arcfl!'lln enm o Avisot•xpt•dido 
:í Alfanlle~a elo l\io dt• .lalll'iro nn ::!8 dn Sl'lrlllill'O de um-:, 
no qual se cleterminou fJIII', Jll'las ohr:1:; de fnrro batido si'ja 
cobrada sc'imentP a meneio11ada 1:1xa de 200 réis, rom e•xelusflo 
do elispo-;to na referida nd:t 80. ", atl: qur st· elerida t'lll !fUI\ 

consiste a imitação da folh:1 ele) Fl:indr''' a qnc ella sf' rl'fere 
na parte~ final. 

Af('nnso Celso de 11 ssis Figuriredo. 

N. '10J.- FAZE::\'DA.- E~l 1 DE AfiOSTO DE 187\l. 

Sobre pequenos df'posiiQs feitos pn.ra gn.rantia !le contrato". 

Ministerio dos Nrg-ocios dn Fazenda.- Rio de Janeiro em 
i de Agosto tk 1H7\l. 

Illm. n Exm. Sr.- Comnnmic11 a Y. Ex. qnf) mandei rnm
prir o seu Aviso cln t:i de .Julho ultimo, ortle·n~tlllo que a 
qu:mtin ele 2í21~000. df'positaua 1111 Tilrsouro N:H~ioual JH)lo 
no~oeiante Joaquim .lll;;t'• ell' Faria e•nmo eatll'~o eln sua ns~;ig·ll:~· 
tura no contrato ft)ito c01n a llircetoria <lo llospital Militar da 
Cürte para o furneci:tll'lltO <], gPncros no 2." trimestre do 
corrente anno, Sl'ja alli cons,•fY<ttla Cl>ll10 garantia do novo 
contrato quA cl'ldmm par:t idPntiCtl lim no :1. • trimestre, 
cumprindo·rno clt~clar:tr a V. 1•:\.. qul'. não S1'1 o deposito eiP que 
se trata, corno toclus O:i outros da mesma proeeckneia potlmn 
continuar como garantia tios noYOS contratos. ind<~twn<len· 
tnmnnte de epnlmunit·a~:~o ao Tlll'souro, alim ele evitar-se 
por este modo o grande trahalllo do fnerctu-se, ele tre·s f'lll 

tres nwzes, tle~positos iusi~nifieantr•s e ao mesmo t,•mpo r·n· 
tregarem-sn os realiza elos no trimestre; nnterior. 

Deus (~uarde 11 Y. E\.- AfJimso Cl'lsn dr Assis Fitfuei
redo.- A' S. Ex. o Sr. ~lli!'I[UI'Z tlo I! erva!. 
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N. fiOG.-.JUSTIÇA.-I<:M lnE .\r.osro DE iR7D. 

(I:\ E:;;crirfies das CXt'!:Hl~t,cs l'i\'l'i" s:io 1.1tnht'IJ\ l'illllp!'lPtlll'~ p:tra larnr 
u:-;t·ripl uras. 

2." Secç:10.-l\linisterio do,; :'\C~1>ri11s tl:1 .lustir;a.-1\io UI' 
Janeiro em i de Agosto !l1• li'lí!l. 

lllm. e Exm. Sr.-E1n m.;pusta :Hl ollit•.io do211lnmPz 
proximn findo, ilPclnrQ a V. E\. I(U~' o' E,;eri viies !las ex
ecnções civci,;, ar~h:mdo-se com(m·hPnllitlos na e-.;:prPss~o 
generica-Escrivãe,; do civel-rlo arl. l. o do DPcreto n. 2R:n 
do 12 lle Outubro ele Hl!it. s:ío ta111bem COill(ll'll·nte,; para 
Jnvrar cscripltuas. como 1Jl'lll rnt''IHlcu o Juiz <i<~ D.irt:ilo da 
comarca de Barra 1\Iama. 

Deus Guarde a V. Ex.-Laf'oyette Rodl'ignes l'ereira.-Sr. 
Presidente da Província do Hio de .Janl'iro. 

N. '~Oi.- Il\IPEIHO.- E~r i DE AGOSTO DE iSiD. 

Rc:;;olrc tlnvidas sobre o oxcrcicio llo .Tniz de Paz da ~~'í:lincla frog-uczia tlo 
S. Srhastiãn ·,Jc Conehas. 

I." Directoria .- Ministcrio dos Nc;wcios tlo Imperio.- Rio 
de .J;mciro em 1 de Agosto de 187\l. 

Jllm. c Exm. Sr .-Em offieio u. 211 de !~ tlo corrente mez 
~olici ta V. Ex. a decisão dn Governo !1tqwrinl soltrl' algnnws 
ilnvidas suscitadas prlo Juiz de Hin·ito tl:1 c.ornarea do Castro 
relativaml'ntc ú juri'idieçiio tios .Jnizl~S do l'n da extinctn fre
guczia de S. Sebasti:'1o tle Conchas, as quaes se podem resn
lllÍI' nos segnintl'~ quesitos : extincla :1 dita fn·g·nczia I' nn
ncxndo seu territorio ú de Santo Antonio do l1nliitnva. rlevr.-sc 
considnrar e'> ti neto o distrido tlc pnz de Conehas '1 ·No caso 
negativo, dcvt: prodnzir dTeitos n cleil:i'10 para .ILtizes de l'nz de 
Conchas feita em l'onta-(irossa? 

Pelos esclari'CÍIIII'ntos 1(111' a rstn rc~veito ministrou-mn 
um dos :mtrcessorcs dt• V. Ex., vê-se : 

1." (Juc desde IR:JO existia o · districto de paz do Conehas, 
pr,rtencendo primeiramenli) ú frcgnPzia dr, Castro, c sendo 
posteriormente dassilieado como 2." d istricto da fn•guczia de 
l'on ta-Grossa ; 

2." One o mesmo distrieto fl>ra : 
Exti!u~to ptlla LI' in. 128 du 12 de :Março de 186fi; 
Hestaurado pela Lei n. 23:3 de 1:3 de Abril de filiO ; 
Elnvado ú categorin de fn:gnczia, com ~s JIWS ma,; diY isns 

do tlistrielo de pnz, pela Lei n. 2D7 de 12 dt~ l\lar1'0 d1: 187~. 
sendo estn nova fregnczia eanonicamentr: instituiua 0111 Ahril 
do mn11mo anno; 

:Lo Qnr, por Lei n. Mll tle 21 tle Fevereiro de IHiG foi crca
da a fregu11zia dn Santo Antonio do lmhituva nn Campo 
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do Cnpim c pela rlr n. '18 dr~ i2 1lo M~rçn dl) 1877 foi extinel~ 
a fn·g·1wzi:1 de Cnne.has, ,. ~nnox:1ilo Sl)ll torritnrio ao da de 
JmlJiluva, qno com stws propria,; divisas licou forlll~nuo um 
tli,;trietn de paz; 

1L" (JUI', por sn ter proceilitltl i1uliserimina1lamente ll<l re-
censeamento da Jiopular;ilo da freguezia tlo Conchas o da 
do Ponta-Grossa, se Jiznram prombctwmente nesta ultima 
n~o s:) os trabalhos relativos :'1 qualificação de Yotantes de 
amhas, como os outros netos eleitornPs. em que intervieram os 
IwlJitantes de uma e outra, votan1lo 1'111 sl'para1lo, 110 llli'Z de 
Outubro de i871i, e na IIH'sa parochial dt• l'onta-(;ros.'a, para 
.Juizes de Paz do distt·ir~to 111) Conehas. os cidadãos activos 
1lcsta lol~~~~idaclc, tudo de c<illl"<<l'IIIÍd:lde eo1u u Avi:;o de 28 
dP Marr;o 1le 11-:iG ; 

1j." Que a p,.;:;,, Prl'siilr~ncin ainda não constava terem si1lo 
approv;1da~ pnlo l'rPiado diot'I'S:Ill<l as ultimas leis acima 
c1t:ulas de J~í(i- J:~i7. 
· ,\' vista di)Slcs i~:-wlarec:iliiOlllo~ r 1las tli:;posir;õcs legans 

a1liant<: eita1Üis, eab1~-llle declarar a V. Ex.: 
1." Que, segun1lo a doutrina dos,\vi,:os u. l:iu 1le i8

1
fu ~ :1.", 

n. :li lle 181~ o outros, e •·m l'::ce do art. 2." § L." do lle
r:reto n. :lulii de 21l de OutniJro de Hl7:i, niio podem pro
duzi!' nfieito algum eleitoral as Leis l'rovinciaes ns. VJl 1'. 

I1HII de i87G c 1H77. niio ,,·~ JlOI'IJUe não foram ainda confir· 
madas na parte espiritual JWia autoridade ecclesiastica, como 
porque nltPram l'irruutseri]ll;õc:; 1wroehiaes contl'mplad<~s no 
actual recr~nscallwnto; 

2 ." (Jne, para os etreitos eleitora<.•::. !1evi:1 consid1:rar-sP em 
vigor a Lei n. 277 de iHí2, quo creou a fregm~zia tll' S. Se
bastião tlc Conchas, se esta l'regw:zia possuis:;c especial recen
seamento, o que niio acontece, r·orno neima ficou dito, razão 
que deu Jogar ao Aviso ritatlo de lil7ti, e fez excluir a mesm::. 
frrgnezia 1lo nnmr-ro 1las que fnram eonti)D1]llatlas no ])e
ereto tle ;; c],~ .Julho de ·IN7ti, qtte li\on o numero de elci
tore-; ilns froguezia~ tlo IIII[HHio. E' eonsequencia qne para 
nqacllrs effeito., prevnle1:n a Ld antf'rior n. 2:n de JK/Il, que 
rPstaurou o districlo de paz tlt• Conchas, L' 2." da froguezin tla 
Ponta-Grossa; 

:1." Que a cl<:ição do> .Juizes tlr Paz ele~ Conchas, feita pe-
rantl~ a mesa paruehi:ll tltl l'untn-(;rossa, é conforme ú-; dispo
:;ições da ~mtii-(a e novn le12i'd:wiio Plt·itoral, que manrlam fnzt1r 
por districtos a deir:iio do .lnize-; tle l'nz, e, s~'.ia qual fúr o ntL· 
111<'1'0 rios dislrirtns r.m que a paroehia se tlividn, a eloiç~o ó 
uma ''ú. no Jllf'SJIIO log·ar e lll'l'nntt~ umn sú mesa paroehial. 
(.\rts. ~l::2 e 1110 tl:1 L<Ji de 1\l 1k Agosto de iWdi: arts. 1:32 e !:1'1 
das lnstrmt;õPs <11~ 1::! dt~ Janeiro de I il7(i . ) 

Com estas declarat.:õ,•s !ie:llll ilnplit'itament<·· rcc<pomlitlos os 
qnesito,; acinw fignr:11lns. 

D<ms Ctwr<ln a V. Ex. -· 1-'nulclsco Mari((, Sod1'1f 1'•·
"/'l'iru.-Sr, J't"i'Sidl'lll<' lia l'rovincia do Parn11:'t. 
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~. ft08.- MAl\INIIA.- AVISO lJE liJJ: AI:OSTO DE Hli!J. 

Dá proritlcncia sohrc a cc·nipLLl!'a:;flo tlo . ...; dcposilvs tl;t.S ollicinas t1o _\ 1':3Unal 
tla Cúrtt•. 

N. li.iGl.- ft." Secrão.- Ministcrio uns Ncgocios d:1 Ma
rinha.- 1\io ur~ .lauefro Clll 1 tlr~ ,\gostll de H!í\l. 

Para rl'gularidado tla ~~scriptura,:.iío tio:; depositll.; da . .; di
vers;Js utlieinas Llo An,en:.d Llt\ Mat'ÍIIIJ:t da CIJJ'tt:, l'l~l~llllllltnnde 
Ym. aos Alnw~al'it'es c l•;st~l iv:!es tia . .; c<eer·lll's de,;se Allno
xariratlo a liel execução tio di'IIIJ:;to 110 art. íli Llo llr·g·ui;J
mcr:to anncxo :10 Dt•creto n. f1:i'd A rir\ ::o tle .Junho dl' 
1HIU. H~o sómr~ute nos d•H·unwnto,; do C\Crt~ieio corrente. 
nws aiml.•nos de cxt~rcici<h antl'rior;•s em qn<~ u:to foram cum: 
pricl:J.; ao; tliposições do citado artigo: c '''[IL'ei:dlnenlt) na parte 
rl'l:tth·a aos preços dos materiaes. 

lleusGunrdc a Ym.-Jorlu fo'erreil'n de Monnc.--Sr.lnlen
Llcnte Lia Marinha. 

Sohrc licCH\as coHcctlid,ls a (Inicial'~ tia Arrn:tlLL t' u Jll1J1Jo l''l:no c qnau tlo 
derem sct' f!'~i:-;tr:tth~. 

N. 1:32!-l.- 2." SPetiío.-l\linist·;rio dos Nn0;o,·ios da 1\fa
rinlw.- Hi11 de Janeiro e1n '1 tl<· Agosto de H!íD. 

Tllm. c ~~~m. S1'.-llc :lCr<'mlo com o p~rccnr do Consrllto 
Naval, e:-;nr:ulo t'lll CoJtsnlla n. ::tl:·;t de2\1 d·· .Jnlho pro\inw 
pass:1Llo, r ú vísl:1 do l[il<' \'. E\. Jlllllll<:roll <'lll ollit~io 11. tiG:i 
de :21 do rdr:ritltl mor.. ,,,Jm• o l'<'l[ll<'l'Íilll'lllo do I." Te
wmlc Freuerico Gltilheruw de St1m:J Sf'rrano, dt·•·l:m' :t 
V. Ex. f!lll', não oiJ::l:llllt~ as dispusir.'iH~.; d:1 Pro\ is;\o dr~ li olt: 
J;~twiro de 1!-ril, as lieen1:a' eont:etlitl;ts, t:111Lor:t sc111 soldo. 
ao' Ollicinr:s da .\!'ln;ttla para t:lllllal'iflli\ t'lllll:tl i os llterr:~ni<':', 
corrPios ou p;Hpll~lco;. st·, tll'rt'lll ser t:tmsidt•r:td:" l'l".;istrad:ts 
rlnpois dn 1''\Cf'dt•rnm ;I praw dr~ qtlnlro nnnos, dr' r·illlrurmi
dnrlf' r:nm o :trl.. \l.•· rl:i L<•i 11. 22\l!; tlt• IK tlr• .lt<till<l tlr• !ili::. t'lllll· 
printlu porlan!o qn<! ne>le '~'ltlitln \'. 1~:\. prol·itknri:· IJIIall<.l" 
trat:tr·SI' da compnlar:-lrl rli: IP!llpn rk <r•r,;ir·" e :llllio;·ttiti;Hin do 
pn~:to tlo snpplir·mti<'. lin:1t :ts·'iltl dr• totl"s ,c llllll'•·'' ll!lir·i:t~·:; 
<'111 identica:; cond ir·~'r'. 

llrns (;n~rdP a Y. 1\\.- .Jorro l' ·,,ri:·,, ,1, .. lfrlfl>' '.-Sr. 
Vic,•-Airnírallte Ajuda11le Ct·Hnnl da :\nn~td~•. 
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N. TdO.-ll\Il'EHIO.- E~l 'J. DE AI:OSTO llE JHiU. 

]lcdara 1fllC ,~ indptll~lldl'tl!l~ <t :dr:ula 1los JIOdcrc:o; legisl:1liro e jwlicial 
H o jtdgaHtcntu Li<~ \ alid;_ull' tlt• ~Jei~Uc~. 

1." Dir<'Cioria.-l\linistl'rin do~ NPg-ocios uo llnperio.
Hio 1lc Janeiro l'lll fL dt• A~usto dn 1i:l7U. 

Illm. e Ex111. Sr. -Em onieio 11. fjH tlt~ H tltl mez lindo, I)X
poHdO V. E\. o qn<· lt'lll m·eoiTi<lo quanto no jnlganwnto 
das dl'iÇÕt'' de~ .luiws ti<' l'n e \'t•rt•adores UL) a/gnus muni
cípios tii)Ssa Jli'O\'inria, consulta :Jo Co1 prno lmp<)rial se, 
annulladns, co111u l'ora111 pnla Catnara dos lkputados, as cll'i
~:ões prilllarias dt• c''ri:'~ p:~roehias dos rdcridos muniripios 
por ,-ieioo.; !111 org-anizaçiio d:10; IIII'Sas parochiaes, dt•vcm por 
esse f:u)to ser cu11sidt•rad:1s igualllll'lltll nullas :1s eltdções de 
Juizes tlü Paz ,. Yt•n•ador'"' l't•it:Js 11:1,; ditas paroehias eon
jnllctnnJCnle eom :HJ\It)JI:Js. 

A estn respeito ÍllfOI'IIIa V. E\.: 
Que :1 l'lci<;~o do .Juizrs tk l'nz (]I) uma da<[llt:lla,; parocltias, 

a da Se, 11a e:1pit:d, jú foi :1pprov:ula por dcstwelto do .Juiz de 
Direito, c ammllnd:J por ;wúrdiío do 'l'rilmn:il da Hl'laç;io a 
<la paroehia dn Boa \'ista, convindo 110tar-s1• que, t:mto o Juiz 
de Direito como o dito Trillllnrd. tuma!'[illl conhecimento 
1lestas eleições aHtcs da dcl'isão da Camara tcmporaria sobre 
:1s clei<.:(,es prim;,rias <1:1> llll'>lll:lS p:1rol'l1ias; 

Que o Juiz lln llirl'it" qtw fll'lii'I'S>oll o rpenrso da elei<.:ão 
dl\ J uizcs de l'az da se) roi IJ da 2. a yara, I[U::Illllü pela lei 
deitoral (\ para isso COiilpctentc o da !."vara, c, no impedi
uwnto dcsln, compete o prepnro do proc1·sso ao respectivo 
substituto, o só o jnlgamenlo ao Juiz do ])iroilo no excreicio 
pleno. 

Em rr~posta, ealir-m'~ clcdarar a \'. E:..;.: 
1." Q11C:, Sl'g'lllltlo o II0\11 r,·gillll'll l'leitor:d, Sl'lldo da r•;..

f'lnsiva compelelll'ia do l'otlnr .liidi<·ial ojlllgalllt'Jllo das l'lci
c:ões d1• .lni?.t's de l'n I' clll \' ert·aclorc>, IICill o l~ovcrno púdc 
intnrvir ut·sto jnJg·:liiiCIIto, IIIJJII Ji.'dtJ c1nharac,:al·o IJUalquPr 
decisno do Poder Lcgi:;/aliYo, ainda mcsino ar[ltella IJLW ti\'Or 
por elft·ito a nnHul/a1:flo do algum:1 clci1,;Ao primaria )Jor 
vicius de organiz:l(;;io da IIH'!'3 pnrochial 1wrante a qual se 
haja clfeeluaclu ;1 eleir:~o tk Juizes rlc Paz c de Vcrcndores. 
1'\m,ta materia t'~ intcir~mnnle ind<'l'l'lldrntc a alçada dos llous 
podcreg Legislativo c .lwlieinl; 

:! . "f]ne. ~c h a i 111~0111 pclenei;1 no Juizo fJlll' ti H r t•on hr·cido de 
lllll:l t•/i•ir::-10 C)l' .llliZC)S fi1~ 1':17., 1111 ci1• \'I'J'l):liiOI'I'c:, lli"IIJ ,·,I) (;0-

YI'l'IIO f(!ll'lil pi'llic- di•CI:IJ':il··ll, 111:1S li Ti·i/i!lli:J! da 1\f'/:u::'lll, 1!111' 
,·,a Ultilll:l iJI·;[;JIII'i:l p:ll'l a,; til'l'ic(ÍI'S dl',;[;l Ol'lkiYI. 

Dl'llS t:n:Jrtln n \'. I~\. - /.'1'11/ll'isrn J)lariu Sorll·,; 1'1'
I'CÚ'lL- Sr. l'r'''' idi'JI I e ela Pruv i lll' ia do I' a r:w:'1. 
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N. f],ll. -.IUSTJ ÇA.-E.\1 r~ li E At;OSTO DE 11-17\J. 

O .Juiz de Direito eh~u:1ado par;l COBtplct:u· o lltlltH'fO do J)esemharf::Hlurcs em 
um Tribunal deixa u t'\erricio de 1,:1 iiJstancia. 

2." Sceção. -l\linistcrio dos J\"ngocios da .I usti(;a .-1\io de 
Janeiro 1:11t !1 Llc Agosto Lle lHi\l. 

111m. c E"m. Sr.-Em resposta ao ollicio de 1\J de Julho 
ultirno declaru a V. Ex. que. conforme a doutrina 1los Avisos 
n:;. 2'd 1]1~ 20 de .lu! li o Ul' JHi 1!, \)8 de :.w ile FnVI'I'Ciro de um;, 
il7 e 21i!i du 28 de M;itTo e 7 de .lul11o 1le 1877, e lU de 
Seti'JIIIJro de H\í8, juntos l;·or cúpia. explicntivos dos arts. Ü." 
a 8." 1lo Dt·r~retn n. iiül8 de 2 de: Maio dr~ 1871í, ó lúra r!c duvida 
qnc em Trilmn;d de st•te tnemiJros, li ~orando entre cllcs, ~il(~m 
do l'resitlcntc o Procumdor da Corúa, permant·utcnwntc irn
peilitln parn o jltlg·amt•nto dus feitos I'I'Ílllt)S c outros. não 
pódc o mesmo Trilmnal, eorn o nnlllcro de llescmlwrgadon·s 
inferior ;1 seis, cousiderar-:<c habilitado para o expediente de 
todo o seu scrvi\;o c para o necm;s:trio ~orteio. quando apenas 
rest:ltll Ires .luize . .:; t.lesimpr~llido:::, um dos IJll:lt'S ,, o relator. 

l'ruccdclt, portanto, totui reg-ul:lrlllCntc o l'resldt•nte <la 
111'1<1\,"ãO do Ouro Prntu, courirbndo o Juiz de llirr>ito da eapilal, 
que nesta hypothcse ni\o podia aecunll!lar n jurisdicção da 
pnmeira instancia, Iwm eontinuar no respectivo exercieio, 
dPsde que so l'scn~ní'a rlc uma l'nncriio oJJI·igatoria ljUC deve 
~e r proferida. 

Deus Guarde a V. Ex.- La(a!fette 1/odrifJUes l'ereim.- Ao 
Sr. Presidente da Prnincia Llc Minas Geracs. 

N. f],l::!.-FAZE..\'DA.-E~t ti tn: At;osTO m.: 187\J . 

. \pprova u l't)gul:uucnttJ p;1ra a eaixa geral tlc t~~·unomias IIIUlua~ Ua A;-.soria(:ITo 
llrazileira J.lflllllrt'i,lade. 

:\liniskriu dos Nr•goeius da Fazetllla.-Hio de Jandro em 
~; dn ,\.gm;Lo de 187\J. ~ 

[),·feritulo n rcrJill'rirnr~nlo Clll lflll~ ~ .\s!'rH~iar;~o Jlrazilnir:1 
!lllltwrlidrule perl1~ a approvnçiin do regul:··lllt'nto que apresl'n
tou ao Con;rno ltnpr•rial. organiz:1dn para a rPspcr·tiY:I l'aixa 
'-!·r•ralili) Ci'Oilmnias llllll.l!as. !los lerriiiiS 1l:i altnr:1r:~o 2." do 
·llei'fdo n. 70H do 12 de Oittubro !lo :mno proxiriw lindo ; 
rlr,claro a Vm., p:n·;, os dt~vidos <·lrr·ito;;. (jltr~ lil~[l <1[1[11'11\'<Hltl o 
mPsmo regulamento, (' qnnl v:~i annnxo o ns,iguado pl'!o 
CrmsL•Iheiro Ollicial·l\laior Lln Seeretaria ilc E;.;l;Hlo 1los l\'q~n· 
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cios da Fazenda, fncndo·St)·lhc, f!Ol'<'~m, as seguintes allcra

eões: · No lim do art. 1." dcvcrú acrescentar-se o seg-uinte: -nos 
restrictos termos do § :1. o elo nrt. l}. o do Decreto n. 70Ml dt~ 
12 de Outubro de 1878. 

No art. IJ .. " as pnlavr:1s-)loderú converter as suas econo-
mias - seriío suiJstituitlas por estas: - deverú convl'rter as 
s nas economias. 

Supprimam-se os arts. !'i." c 7 ." 
Dcns Guarde a Vm.-.lflimso Celso de .lssis Fi{lueirl'do.

Sr. Dirct;tor Gcrnl <la A,;sociac:to Brnzilcirn Mutualidade. 

1'\.egulnnu~nto n (!UC "t• rel"ere o Aviso do l\lini"'
te••io da l•'azenda dt,sla data. 

Art. L" A cai\:1 geral tlerconomias mutnas da As>ociariío 
Brazileira Mutua!idarll', autoriz:tda pelo nu· reto n. 70'1,1 de 
1'.:! de Outubro de 1878. t<'ll1 por 1\m reecb:~r <los sni>scriptorcs 
c se~urados ou daquellcs que ainda o nilo forem, devositos 
desde 11)000 att') ú maior qnan~ia. 

Art. 2." As impurtanrias reCl·liiilas vencem juros desde o 
dia da entradn, e estes süo contado~ nos semestre:; civis c 
pa~os ou accumulallos nus di<1S subsequentes. Se, pon'rn, por 
motivo de mortfl ou outros, fôr liquidada a caderneta, ou 
houver passagem tli' qualquer :::omma para a secção do se
guro de vida ou de isenção tlo scrvir,o militar antes dos ditos 
semestres (:Jo tlc Junho e :ll de DPzomhroJ o juro será cal
culado pela metade tlo csti[JUI:Itl•J na talldln CJllC estiver em 
Vi"OI' Art .. :1.o A raixa gt~ral ll~ economias mutuns dad ao devo· 
sit;llltC uma cadr~rw·ta CJUC ronst:1rú do registro 1,\'Cf<il tla as
soeinção, contendo o numero <le ordem loc<d, o no1no do de· 
posilante e a sua as,;ignatura, a data c a tlcrlarar,ão das con
di1:ões tlo tlcposito,: a rlrelaraç~o das quantias dcposit3tlas c 
qnaesqnPr outras lll'epssarias, lcvantltl impressas na capa 
todas as tlctlaral;l~:·s da,; 1:1uus11las e culllli<.:'les da mcs111a 
caixa. ~ i." O tlc[J•Jsit;mte p<1g~1r;'l :iOil rt··b Jl"la eatlcmda c 11)000 
pt)l:JS t]IIC fOf('lll ~lll";titllid:IS. 

~ ~-" A eademda pntlitla ou e\li'<IVi:ula cÚJIOtlt-r:'l ~er li
quitbda ou sniJ,titnirln 1kpuis rlu,; tlin' :JO tln .luuho e :ll d1~ 
llczemiJro, pret:Pdt~l.Itlo ;IJIIIIIIIr'ios6)1ll um ou IIWis jornal's de 
maior circulação ú t•w;ta tlu d<)]ltiO'ifi\nte. · 

Art. 'L" O dr•pr1silanlr tl1~ prnos Ji:-;os I' <le rpwlqnnr <la:; 
contliçl11"' pnr l'llr• accit:1::, pndcrf1 ronn~rta as suas eco
nomia~ f:lll l1t:nnlieios III!IIuuc; insen•\'l~iHlu-sn na secrão de 
sngnrn de Yidn no grupo qtlt' e,-,·olhi:r.on na st•c•:flo de i~E'IH':-Io 
do Sl~l'VÍCO militll'. . 

l':wngi;apho unico. () tlt•pn;ilallli' qne rr\r.iú snln-riptnr ou 
c;cgnrado, podt)rú :'P!Iliear a iJIIJlnrt:mria <lo ~eu tlepusit~ ao 
;mgmento do sett st•gnro ott ú in,tituit'i'to de novos henc· 
fi dos. • 
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Art. 5. • A caixa geral de economius mutuas nas opcra~ões 
de collocaçiio de capitaes e jnros eompostos, economias ou 
valores em deposito para empreg·o ou applieaç~o eut épocas 
determinadas aos seg-uros mutuos sollre vida, porlerú des
tinar os mesmos capitries a operar:ões de dr,sconlo das letras 
ou bilhetes do Thesouro Geral e das Thesourarias das pro
víncias, adiantar dinheiro sob r-aução de apolices g-eraes ou 
provmciaes, letras hypothecarias, e hypolhccas de prcdios 
e terrenos urbanos. 

Art. 6.• A caixa podera e:mcio1111r, mediante um juro mo
dico, as apoliees de seg-uro de vida ou os títulos dos seus pro
prios associados que provarem, a aprasimcnto da direcção 
geral, acharem-se em necessidade ou r~starlo rlc pobreza tal 
rJue não podem satisfazer suas ultimas contrilmir:ues, F>alvan
do-os assim das penas de commisso e outras a rJue estão su
jeitos pelas condições do seguro de vida. 

Art. 7." A caixa, além do juro seg-nnrlo ns tnhcllas affixadas 
no escriptorio da associação, abonará ans tleposituntes 50 "/o 
dos lucros líquidos obtidos pel:ts oper~r;ues lllüneionadas no 
art. 5. • Do restante, s!lrâo app!i~~rlüs :10 '' " en; benclicio da 
associação e 20 •/o para o lnnd,, de rP~I'rVa tla mesma asso 
ciação. 

Secretaria de R;tado rlos Neg-ocios rla F~zenda Plll :; d~ 
Agosto de !879. -Ju.~,; s,'vr:l'iilrto drt 1/utllil. 

N. ~13.~ FAZENDA.-E:.t G !JE AGOSTO DE 18í\J. 

l\Ia.nda considerar tlcYolntos os terrenos diamantinos da Prnrincia de ;)Ji .. 
nas Gcrat•s, que não estiverem arrcJttlado5 em hasta publica. 

Ministerio dos Negocias da Fazellrla.-1\io de J:l!leiro rm G 
de Agosto de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figucirrdo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista conciliar os interesses 
da Fazenda Nacion;tl com os da população da Provineia de 
Minas Geraes, dando pan esse fim maior amplitude ao rJue 
dispõe o art. fl3 do Decreto n. fj9iitJ de 23 de .Junho de !875, 
ordena ao Sr. Inspector da Thcsouraria de Fazenda da mes
ma província que expeça as necessarias or1cns, para que os 
terrenos diamantinos que não estiverem :trrendados em hasta 
publica sejam considerados devolutas e concedidos aos faisca
dores que se propuzerem explorai-os, observadas as dis
posições prescriptas sobre o assumpto, nos arts. 'I,3 e ~~ do 
supracitado decreto . 

.1 fTonso Celso de ) ssis FiQUBirrdo. 

·A ·!'V' Pd"d'V'V' 
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ConPellC Lwnção de tlirritos aos grrwro~ in1Fnrtatl(19 1l:l. Cnnfetlt'r:1(:i:O tbl 

Norte c Hepuh\icns Jo Prata, para a 1'\.posiç;lo mixta inte.-nal'ionu.l. 

Ministcrio rlos Negocios da Fnzen11:1. - Hio !lP JanPiro em 
G de Agosto ue iBí\J. 

Em (}pfcrimrnto á peliçiio r1o Gercnto c Atlministrauor ge
ral da As~ociaçüo Mutuaç~o Pldlantropica e Protectora, num
de Vm. rlesp:~char, melhante finnça itlonea ou raução dos di
rritos de consumo, na fúru1a do§ :J:J !lo art. '1. o das rlisposi
çõc)S prdiminares !la tarifa Plll vi~or, todos os ohjectos que, 
provenientes !la Confeilc•raç:10 do Norte e Hepnblicas do Pra
ta, vierem com destino;", exposir:~o rnixta e intcrnaeional, fJl'l~ 
a dita associaçflo tenciona realizar nrsta C[n·tc. 

Deus Guarue a Vm .- J ({nnsn C!'lso dP Assis Fi.r:1teirrdo.
Sr. Inspeetor interino da c\lfandcg;, tlo Hio llo .lnneiro. 

:L\lnn1l:1. apJllicar :lS rli--<JiflSif\it'S 1lo _;\Yi''O 1lr 2q 1lr _t\hril do H~lil aos arti
!lr,'s do .\r:->e11al ílo l'ar{L 

N. t:;o;;.- :p Scr~~o.- :\linic;tnio elo.~ NPc;ocios da Ma· 
rinl:n.-- Hio de .lan:·ii·o t'lll li rle ,\g-osto de 1:-:7\l. 

Hccebi o officio qut•, soh n. :li. V. S. me 11irigin a 2i de 
1\laio proximo findo, ""li1·it:mdo "''·lnrl'l'i!lll'llli'S sobre o se
gumtc ponto: Se,; li1·ito inll1~111nizar a FazcJula Nacional por 
meio do JICCillio llo a[ll en1liz nrtilice dc,;sc .\r:-:ennl, Adolpho 
Antonio lle Snnt'.\nna, na importancia rir ~:lti,):lOO, conforme 
n respectiva caderneta, c ni>S tcnnos do Aviso ele 2

1
l du Maio 

do corrente anno. 
Em resposta, d,•rlaro a V. S., para os fins eonvrnicntcs, 

que o dito aviso nenlinma appliearão tem ao caso,.porque 
esse nrlilir-o sempre eompnrercll na nllieina n lra!Jnlhou, 
segundo V. S. me iJJfornw, apezar 1k ni>o perceber venci
mento, que ai i:"1s n lei ronccrlc aos da cl:1sse 1la mesma prnça, 
).Jara alimer;tos e·vestuarios, 11 t:mto :1ssi:n é. que nrsta Côrte 
aos artifir•)ci milit:\rPs. e'llljiJanto n:tn f:m~m p:1rto c1o quat1ro, 
ainda hojo tY1-:oc n. ck1ria \!e 1}, 1'111 virtude do Aviso lle 
~\l de Abril de iBlil. 

Assim, o citndo nrtificP d1•Vr~ srr ronsidPrado quite com a 
Fazenlla, compr·ns~JIIlo com o tr8balho que pre:;tou, !'em re-
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munernçiio, a uiviua que contrahiu para alimentar-se e ve~
tir-sc, e ueixou de pngnr por mo.tivos indeprmdentes <la sua 
vontade, ~onilo, por couserjuonci:t, entregtw o seu vcculio a 
quem ue direito. 

Havendo nesse Arsenal outros artífices em identicas cir
cumstnncias, cumpre applicar-lhes o uis(JOsto no referido 
Aviso de 29 de Abril de i8lil, como se está observnndo na 
Província de PernnmiJuco, ua fórma do Aviso de 2ii de Janeiro 
ultimo. 

Deus Guarde a V. S.-João Ferreira de llfoura.-Sr. In
spector do Arsenal de Marinha <la Província do Pará. 

N. ~16.- GUEHHA.- E~! (j DE AGOSTO DE :1.879. 

Declara que o~ cmprcga(los do Arsenal c da Intendencia tla Guerra, que são 
nomead,os, na fórma do art. 27 § 9.o do Regulamento vigente, devem ser 
considerados substitutos natos darpicllcs, a <Jncm v:io substituir, não se lhes 
devendo passar titulo algum. 

Illinisterio doi Negocio5 da Guerra.- Rio de Janeiro em 6 
de Agosto de :1.879. 

Illm. e Exm.ISr.-Tendo V. Ex. no seu Aviso de 2:1. de 
Julho ultimo consultado a este Ministerio se as nomeações 
que forem feitas velo Director do Arsenal de Guerra de con
formidade com o art. :1.27 § 9. 0 do Regulamento que baixou. 
com o Decreto n. 5i18 de 1\J de Outubro de 18a, recahirem 
em empregados daquelle estabelecimento, deYem estes ser 
considerados substitutos natos ou se se tem de expedir titulo 
para a cobrança dos direitos a que estão obrigados os empre
gados interinos; e bem assim se a citada disposição é appli
cavel á Intendencia; declaro em resposta a V. Ex. que taes 
empregados são com effeito considerados substitutos natos 
daquelles que por qualquer circumstancia se acharem im
pedidos, e que, sendo igualmente applicavel á Intendencia a 
referida disposição, nenhum titulo se deve passar aos fu,nccio
narios de qui se trata. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez do Herval.- A' S. Ex. 
o Sr. Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
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N. TJ,l7 .-JUSTIÇA.-Eill G DE AGOSTO DE 1879. 

Só ntlo pó de ser retordada por( falta de Jlapmento d& sustas e preparo a ex
pedição dos a_utos comprehonuidos na' excepçõcs do art. 201 S 3.• do 
Regimento de Custa•. 

2.• Secção.-Ministerio do~ Negocios da Justiça.-Rio de 
Jnneiro em 6 ue Agosto ue 1879. 

Illm. c Exm. Sr. -Em resposta no oflicio que V. Ex. me 
dirigiu em 20 de Junho Ultimo, COm O fCI!UCfimento ue 
Thomaz Luiz Simpson, declaro que só não póde ser rr-tardada 
por falta de pagamento uc custas c preparo a expediçi:io dos 
autos comprehcndit!os Jl!\s c'\:cept·ões tio art. 201 § :1." do Re
gilllento tle 2 du Setumhro de 187/J,, fignrarulo entre ellas os 
processos crimes em que cabe a aeção pu!Jlica, conforme a 
uoutrina do citado artigo, §~ L" e :1." combinados com a Lei 
de 3 de Dezembro de 1841. arts. 98 a 100, e Hegulamento 
n. 120 de 31 de Janeiro de f8lJ,2, arts. !1G8 a lJ,7l. 

Dem Guarde a V. Ex.-La{ayettc Rodrigues Pereira.-Ao 
Sr. Presidente da Provincia do Amazonas. 

N. ~18.-FAZENDA.-EM 9 DE AGOSTO DE 1879. 

Oi títulos <los empregaclos das estradas de ferro , cujo ~cncimcuto annual 
01ceda Je 200~, estão sujeitos ao sello de 2 %. 

:Ministerio dos Ncgocios da F3Zenda.- Rio de Janeiro em 
9 de Agosto de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da The
souraria de F~zenda da Província de S. Pnll.lo que foi inde
ferido o requerimento que veiu annexo no officio n. i da 
Presidencia da mesma província de i7 de Maio proximo pas
sado, no qual o Snperintt>ndente da estrada de ferro de San
tos a Jnndiahy representou contra o procedimento da dita 
Thesourarir,, de sujeitar ao pugamento do ê_~llo de 2 °/0 os 
titulos de nomeação dos empregados da dita estrada, cujo 
vencimento, annúal fôr superior a 200$ ; visto estar o 
mencionado acto de conformidade com o :lisposto nas Ordens 
n. 87 de 8 de Março de i87i e n. lJ,53 de 6 de Dezembro de 
1873. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
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N. iHl.-AGHICLJLTURA, COmiEHCIO E OBRAS Pl'BLICAS. 
-EM !) DE AGOSTO DE i879. 

Transfere para Sim:\ o Rodrigues Soares o sordço rla navegaçAo a vapor dr> 
rio lbpomcrim. 

N. 23.-l.• Secção.-Directoria do Commercio.-Minis
terio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. -Rio de Janeiro em 9 de Agosto de 187\J. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo deferido o requerimento em que 
Manoel Ferteira Braga e Simão Hodrigues Soares, emprezario5 
de navegação a vapor do rio Itapemerim, cessionarios do 
privilegio concedido n Henrique Desl:mde, pedem autorização 
para transferir o respectivo contrato para Simão Hodrigues 
Soares, successor dessa firma social, assim o communico 
a V. Ex , em resposta ao seu olficio de 20 de Maio ul
timo. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieirrt Cansansão de 
Sinimbú .-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. ~20. -AGIUCUL TUHA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS. 
- E~I \J DE AGOSTO DE i8i\). 

Dispensa a Companhia de Navegação a VapÕr do Amazonas da escala do 
porto ria villa de Oeiras. 

N. 22.-l." Secção.- Dirnctoria do Commercio.- Minis
terio dos Negocios da Agricultura, Cornmercio c Obras Pu
blicas.-Rio de Janeiro em !l de Agosto de i8i9. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex. n. 
~6 de 5 de Julho ultimo, cornrnnnico·lhe que por Portaria 
de 6 çlo corn'nte foi dispensada a Companhia de Navegação a 
Vapor do Amazonas de fazer escala 110 porto da villa do 
Oeiras na linha de Macapá, ticando porém a referida com
panhia obrigada a estender a navegação até o porto da villa 
de l\lazagão. 

·Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú.- Sr. Presidente da Província do Pará. 



N. ~21.-AGil ICULTUIL\, CO.\BIEHCIO E!OBllAS PUBLICAS. 
-E~I !) DE Af;OSTO DE I8i!J. 

~!11nda por na Thcsouraria de Fazenda das Alag<la• a quantia prccis& 

para pa;_~amcnto JJ. :sulJvcni;lo Uevith aos cmprczarins tb navega~ lo do 

lla.ixo S. Francisco. 

N. 21.-1." Sccç::io.- Directorin do C0mmercw.- Minis
teria dos Ncgocios dn Agricultura, Commercio c Obras Pu
blicas.- I\ i o de Janeiro em !) de Agosto de 187!J. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo nesta d;~ta expedido aviso ao 
Ministcrio da Fazeudn afim de ser posta na Thesour11ria de 
Fazenda dessa provinr~ia, a quantia da 20:0001$000 para 
pagamento no aetual exercício da suiJvcnçi:ío devida aos ern
}Jrczarios da Ila\·cgação do llaixo S. Francisco, assim com
rnunico a V. Ex. [Iara seu conhecimento, convindo que V. Ex. 
mande pagar aos mesmos emprezarios o serviço foito em 
Junho ultimo na referida linha. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansâo de Si
nimbü .-Sr. Presidente da Província das Alagoas. 

N. '!22.-ACHICULTl!llA, COmiEHCIO E OBilAS PUBLICAS. 
-E~! i1 DE AI>O~TO DE i8i\l. 

Declara quo as imagens do Santos podem ser adrnittidas a registro como 
marca:; de falJrira~. 

2.• Seceão.- Directoria do Comm'lrcio.-l\linisterio do~ 
Negocias dn Agricultura, Commercio c Obras Publicas.- Rio 
de Janeiro em 11 de Agosto de 18i!l. 

Illm. e Exm. Sr.- De pos~e do Aviso de V. Ex. datado em 
30 de Junho proximo llndo, ao qual awmpanhou, por có
pia, o officio em que o Presidente da Junta Commercial desta 
capital consulta acerca da intelligencia do art. Hi do De
creto n. 2682 de 23 de Outubro de 1878, tenho a honra de 
doclar;ar a V. Ex:. que, não resultando escandalo do emprego 
de imagens de Santos para marcas de fabricas, o que está 
adaptado em muitos Estados conhecidos c até entre nós, bem 
procedeu o rne~mo Presidente mandando admittir a registro 
a E1Iigie de Santa Híta como mar<~a da fabrica do mesmo nome. 

Deus Guarde a V. Ex .-João Lins Vi fira Cansansão de Si
nimbti.- Sr. Lafaycttc Hodrigucs Pereira. 



N. ~23.-FAZEl'!DA.- E~! 11 DE Ar;OHO DE 187!J. 

Sol1re a apprchcnsão tll> patacllo norucgncnso Fram, c da rcspecHra 
carg:t. 

:Ministerio dos Nr~orios da F~zcnda .-Hio dr~ Janeiro rm 
H de Agosto do i879. 

All'onso Celso dr: Jb:;is Figtwiredo, l'resirknle llo Trilinn;d 
rlo TIH·souro N:rciona/, comntunica ao Sr. In,peetor da The
~ourarin de Fazr·nda da Província da P.aliia IJile foi pre:oente ao 
mesmo Trihunal o recurso transmittido eom o seu ollicio 
n. 1::!3 de r~ de Outubro de 1878, interposto pelo Capitão rlo 
patacho norneguensc .Fram, IgelJret. Ovl'rnelallll, da dct~is~u 
da dita Thcsouraiin, que confirmou a da AlfanriPga, julgando 
procedcn te a apprchensiio elo referido pa tacho c de :2. SO:l 
saccos eom farinha ele rnandioc~, pelo facto do ter ido, sem 
licença, ao porto do Campinho, llarra-Granele de Canwrnü, e 
tomado um carregamento desse gcncro. 

Considrr:mdo que da infnrrnar:ão remcltida pela Prrsitlencia 
com offieio n. 3:3 dr• 2G de Abril rio corrente ;nuw, Ollt cum
primento do Aviso do l\linistorio da F:rznnda dr· 26 rio mez 
;llllerior, ronsta que aqnclla Alf:.m<lega concedera licen('a ao 
referido pataeho, depois de apprdwndirlo, rwra, mediante 
Jinnr;a idonen, voltar úquelle porto ~ilim tle completar o res
pectivo carregamento, fJtW era de fi.OOO saceos r:om farinha, 
contra a expressa detrrminaçfío tio nrt. !~ do Hegulamento 
de 11 de Ahril de fHH, o qual dispõe que n.-; licenças para 
as emharcntões rstrangeiras terem entrada rm portos ma ri
limos ou do interior onde n~o houvr·r Alf:mrln.~n ou l\lr~sa de 
Henrbs alf:mdr:g-ad:r, s(l podr~rão ser cnncerlidas pr·ln Ins
pector da Alfandr:ga a cuja jiirisilir~eilo JW!'lrnr·ru o porto 
do destino tla Cinlwreaç:·ro, no ca<o d<~ tlr•sri~lr_,,·a de gPJH'ros 
estrangeiros que j;'t lPHh::m pago direitos de cnm;umo, ou 
de carreg::~r, com dl•stino a portos rstr;mgeiros, generos de 
produc!:ilo ou rnnnufactura wrcioiwl; 

Consirlerando que, ainda quando, contra o disposto no 
art. 7~3 do Hegnlamento de l!J de Setembro de 1Hti0, o porto 
do Campinho estivesse eomprehenrlido na zona Jiscal da 
Alfm1dcga,vô-se rlo pror•c,so IJUü a fnrinha dr: matul i o!' a cujo 
carregamPnto se autorizou, fi!ra dcspnclwda nG Eslnç~o Fiscal 
do referido porto para Pernamhuco ; 

Considerando qnc, r como fica exposto, n ex-Inspector da 
Alfandega JUlgou procedente a apprehi'Il:;iío de qne se trat::~, 
a qunl entretanto c rle proprio YriiJ a snpprir eom a 
licença quo posteriormente conr·cllen, exerce111lo assim 
attrilmições que lhe não pertenciam, nilo só por ter sirlo 
a appreheusflo feita fóra da zona fiscal da mesma Alfandcga, 
como tamhem porqun, quando estivesse dentro rlclla o porto 
tlo Campinho, não era para isso compP!ente o lnsprctor 
daquella Hepartição; 



l>,n•itlrmm•lrJ '111'\ OJffiJ•'mdo-sr~ o r;arregamento do patac~o 
:•ppreherulirlo, de gen•~ro nacional, niio 'e d~u o extravio 
vu tentativa de extravio dos direil(Js, em que se fundou a 
apprchensão, porque os generos nacionaes exportados de uns 
para outros por~os do Imperio não pagam direitos de expor
tação: 

Resolveu o referido Tribunal dar proTimento ao recur~o 
alim de ser considerada nulla e improcedente a apprehensao 
do dito patacho e seu carregt~mento, e mandar advertir os 
~mpregudos da Alfandega que procederam irregularmente. 

Affonso Cf'!so de Assis Fiyueirerl'J. 

N. 42\..-FAZENDA.-EM il DE AGOSTO 11F. 18í!J. 

Sobre suhstituiçiio de h o ta• dilacerada>. 

~linisterio rlo' Negocios da Fn<:ntla .-Hio tle Jnlwiro em 
H ile Agosto de 187\l. 

Communico a V. S .. em resposta aos seus ollieios tle 2G de 
Julho ultimo e 6 do corrente mez: 

i. • Que não h a fundadas razões para serem ftlteradas as 
Instrucções tle 18 tle Fevereiro de 1871, que reg-ulam a sub
~tituição das notas clilaceratlas, pois fôra injusto e prejudi
cial :ws partieulares recusar-I hcs o troco dos pedaços ou 
fracções do notas de tamanho excedente á gua metade, e 
sómente admittir aquelles que medissem dous terços, como 
propôz a secção ne substituição. 

2. • Que deve ser substituído o pedaço da inclusa nota de 
50~, n. 37.396, da 5." estampa, apresentado ao troco pelos 
negociantes Ham:~lho, Fontes & Comp., não só por conter 
muito mais da metade do seu tamanho, condic:uo esta inva
riavelmente exigida a respeito ele todas as estampas em cir
culação, mas lambem porqua a numeração repetida dessa e 
outras classes de valores não destróe nem altera a me,;ma 
condição em favor do portador de um pednço ou fracção de 
nota, que possa apresentar-se do tamanho inferior á metade, 
caso em que se acha Luiz Antonio Moreira, que nenhum 
direito tem ao troco da fracção que exhibiu, como se acha 
provado pelo exame e comparação desta com a apresentada 
pelos ditos negociantes. 

3. • Que se acontecer aprescntar-sr ao troco algum pedaço 
de nota exaclamente igual á metade da estampa, só será 
substituído pagando-se metade do valor nominal da mesma 
nota, e ficando resef\'ado o troco da parte restante para 
quando esta apparecer. 



'L o Finalmeilt•'· qut• tl"•wa em tlianll• os Jh'da\M tlll fr:lc~õ,•s 
dó notas remettidas ao Thcsouro para n•solver duvidas sobrt•. 
a sua substiluiçiio serão devolvidas á Caixa de Amortizaç.ão 
onde, depois de marcados eom o carimho cORlpetente, lica
rão archivndos parn os exames e confrontar;ões que furem 
neccssarios sobre ns restantes metades tlc not'1ls e outras 
fracções não substituidas, c cujo troco ainda se reclamar. 

Deus Guarde a V. S.-Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
-Sr. Conselheiro Inspcctor interino da Caixa de Amor
tização. 

N. 4~:i.-F AZENIH. -EM H DE AGOSTO DE líli\.l. 

Declara que a Alfantlega do Hio f;randc do Sol 1; inconlpetcnte para 
sacar soLrc o Thcsourr). 

Ministcrio dos Ne~ocios da Fazenila.-1\io de .Janeiro en1 
11 de A~osto de 18i\.l. 

Affonso Celso de Assis Fi~ueire1lo, Prcsidenln do Tribunal 
do The•ouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da l'rovincia •le S. Pedro do Hio Grande 
do Sul, em confirmação do telegramma qne nesta data lhe 
expede, que faça cessar os ~ªques sobre oThesouro pela 
Alfandega do Rio Grande, pois nenhum resultado apresen
tam e nem deve mais autoriza l-os sem ordem expressa do 
Thesouro, visto não ser competente para taes transacções. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. '!2G.-FAZENDi\ .-EM H DE ACOSTO DE 187~. 

Os TalH!lliãcs e Escrivães que tiYcrcm de lavrar instramentos o outros :1clos 
quo eiTnctncm, on venham a ciTectnar .. transmissão do propriedade ou usu

fructo, sujeita ao ~mposto, deverão éxigir,, prova du pagamento ue,sto. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em f!j, 
de Agosto de 187\.l. 

Illm. e Exm. Sr.- nemetto a V. Ex., em respo:;ta ao seu 
Aviso de i do corrente mez, a inclusa cópia do Avbo foxpedido 
ú Presidencia da Província do Uio de Janeiro em 20 de Maio 
de 1878, cumprindo- me declarar a V. Ex. que, de con formidadc 

Decisões de lRi9. ~6 
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oom o disposto no art. 38, paragrapho unico, do Decreto n. ti581 
de 31 de Março de 1874, os Tabelliães e Escrivães, que ti
verem de lavrar instrumentos, termos, escripturas de con
tratos ou actos judiciaes. e bem nssim de cxtrahir instru
mentos, que por qualquer modo effectuern, ou venham a 
effectuar transmissão de propriedade ou usufructo, sujeita 
ao imposto, deverão exigir prov11 do pagamento deste, sendo 
o respt\ctivo conhecimento litteralmente transcripto na dita 
cscriptura, termo de convençüo ou instrumento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Affonso Celso de Assis Fi!Jueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Lafayette Hodrigues Pereira. 

N. '127.-FAZENDA.-EM H DE AGOSTO DE i8i9. 

·Os E~crivãe~ de rol I eclorias não poderão entrar no exercicio de seus logares 
sem prerit:.trcm a tiança a tJUC são oLrigaJ.os . 

.Minislflrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em !4 
de Agosto de 187!!. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Trilmnal 
do Thesouro N::tdonal, declara, ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de Sergipe, em resposta ao seu 
ofticiiJ n. 4:1 de 31 de Julho proximo rwo;sado, que não póde 
ser approvadn, e tornou-se digna de reparo, a deliberação 
que tornou de permittir que nlguns Escriv~es de Collectorias 
entra:-sem em exercício :wtes de prestada a fiança a que são 
obrigados; tolernndu nin1la que excedessem o prazo marcado 
pela Circular n. ii!~ de 26 do ll1•zemhro de 1871:l. 

Cumpre. portanto, IJlW exija dos nwnciunados Escrivães e 
de quaesquer outros responsaveis em identicas condi1:ões, que 
satisf:~çam immcdiat:Jmente essa exigcncia, e depois de o 
fazerrm, lhes marque prazo para a especialisação dos im
moveis , suspendendo-os ou demittindo-us quando não 
pr•·encham esse dever, conforme fôr o caso e couber em suas 
attri huições; providenciando sobre as respectivas substi
tuições, na f {Irma do regulamento em vigor. 

Nos termos que se lavrarem os fiadores obrigar-se-hão mui 
expressamente pelas faltas que por ventura se verificarem, 
concernentes ao período anterior lÍ prestação da fiança; e se 
fôr necessario demittir os actuas servrnttHJrios, por não 
poderem ou não quererem prestar a mesma fiança, deverá o 
dito Sr. Inspector mandar proceder sem p11rda de tempo á 
tornada das contas deites, para, dadas taes faltas, tornar-se 
effectivo o embolso da Fazenda Nacional, responsabilisando
se por elle quem de direito fOr. 

Affonso Celso dr Assis Fif;ueiredo. 



IJI:GISÜES IJO GOVEI\KO. 

N. 6,28.-JUSTIÇA.-EM ii: DE AGOSTO DE 1879. 

Firma a intelligoncia do art. i5 do Doere to n. 2682 do 23 de Outnhro de i875· 

2.• Secçíio.-Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio de 
Janeiro em 16, de Agosto de 1879. 

Em resposta ao offieio de 2:l dn Junho ultimo, trnnsmitto a 
V. S. cópia do aviso \)X pedido pelo Ministerio dos N egoeios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em il do cor
rente, explicando a intelligencia do art. 15 do Decreto n. 2682 
de 23 de Outubro de 1875. 

Deus Guarde a V. S. -J,a{awtte Rndri.rJilrs Pereira.-Ao 
Sr. Presidente da Junta ComiiH'rcial da Côrte. 

Cópia.-N. l.-2.• Secção.-Directoria do Commercio.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas.-Hio de Janeiro em H de Agosto do 1879. 

l\lm. e Exm. Sr.-Do posse do Aviso de V. Ex. data<lo em 
30 de Junho proximo findo, ao <1ual acompanhou, por cópia, 
o officio em que o Presidente da Junta Commercial destaca
pital consulta acerca da intelligencia do art. Ui do Decreto 
n. 2682 de 23 de Outubro de 1875, tenho a honra de declarar 
a V. Ex. que, não resultando escandalo do, emprego de 
imag·en~ de Santos pa!a\n:areas de fa.hricas, o (]Ue está adoptado 
em mmtos Estados etv1lrsados c ate entre nos, bem proeedeu 
o mesmo Presidente, mandando admittir a registro a Efiigie 
do Santa Rita como marca da fabrica do mesmo nome. 

Deus Guarde a V. Ex. -.Toão Lins Vieira Cnnsansi!o de 
Sinimbú.-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Lafayclt!~ Bodrir.:ucs 
Pereira. 

N. 6,29.-JUSTIÇA.-EM iG DF. AGOSTO DE 1879. 

:tleclara quo a suspensão administrativa conserva ao emprega<lo o direito aos 
-~·- vencimentos se não se verifica a culpa. 

6,.• Secção.-Ministerio dos Negoeios da Justiça.-Rio do 
Janeiro em 16 de Agosto de 1879. 

Illm. c Exm. Sr.-Em vista do que representou o Ba
charel José Martins Bastos, Juiz Municipal e de Orphãos do 
termo de Mangaratiba, na Província do Rio de Janeiro, de
claro a V. Ex. fJUe por Aviso de 7 do mcz passado mandou-



~~.-lhe pagar os vcncimcnlm; relativos ao lclllp11 em que ~s
l!WC suspenso !lo seu eargo, c não o onlcnado súmcnlc, v~sto 
que a suspensão allminislrativa, não tcullo os mesmos elfctt~s 
da que resulta !la pronuncia, r-onserva ao empregado o di
reito aos vencimentos se. não se verillca a culpa, conforme 
por diversas vezes tem siuo explicado. , 

Deus Guarde a V. Ex.-Ln(ayette Rotlrir1ues Pet·eira .-A 
S. EL o Sr. Alfonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. ~:10.-JLTSTIGA.-E~l Iti IIE Anm;Tu DI' IHí\). 

l1rovir\cncia afim tle ~P-rcm ~eu1prc rer.onhcd4los os J)rivilcgios da l~_azcnila 
N:u·.ion:d. 

Ministerio 1los Nego1·ios da Justiça.-Hio ue Janeiro em 16 
de Agosto de 18í9. 

Illm. e Exm. Sr.- Sa-tisfazendo ao que o Ministerio rla 
Fazenda solicitou em Aviso de H do corrente mez, recom
mendo a V. Ex. 11 emprego das necessarias providuncias 
:1fim de serem sempre reconhecidos os privilegios da Fa
zenda Nacional e fielmente oiJservadas as disposições !lo De
creto n. 6:16 de ti de Dezembro de 184,9. 

Deus Guarde a V. Ex.-La(ayette Rnrll"iques Percim.-Ao 
Sr. Presidenta da Província de ... 

Cópia n que !õle rcf"ere o Aviso supra. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Hio de Janeiro, H 
de Agosto de 1879. 

Jllm. e Exm. Sr.-Hogo a V. 1Ex. se digne dotcrminar a 
adopção das mais cnergicas providencias atim de pôr termo 
ú controversia existente, quanto aos privilegios !la Fazenda 
Nacional, n particularmente quanto ú execução do Decreto 
de 5 de Dezembro de i849, para que se evite o prejuizo do 
T_hesonro pelo extravio das rendas nacionaes, com o proce
dmJento que tem tido o Poder .Tudiciario. 

Deus Guarde a V. Ex.-Af(onso Celso de Assis Firyueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Lafayettc 1\odrigucs Pereira. · 
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N. ~:.Jl.- GUEHHA.- E~! iG DE AGOoiTO DE 1879. 

Declara, que, scnUo considerados presos de justiça pelos c_~jt~cs, I{UO c.om
mcttCr{úh. ftira. do serviço militar, os Officiacs honor<l:rios fio Exercito, não 
têm direito a soccorro algum por cont<t do l\Hnistcrio da Guerra. 

1\linisterio dos Negocios da Guerra.- Hio de Janeiro em 1G 
de Agosto de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo considera dos presos de justiça 
pelos crimes qun commettcrem fóra uo serviço militar os 
Olllciaes honorarios llo Exereito, não tendo, em tacs circum
stancias, direito a soccnrro alg-um por conta deste l\linisterio, 
conforme se declarou á l'rcsi!lencia ua Província das Alagôas 
no Aviso de 22 ue Abril de 1871, communico a V. Ex., para 
seu conhecimento c em resposta ao seu oflicio n. 65 de 25 de 
Junho ultimo, que n~o póde ter Jogar o abono da etapa ao 
Alferes honorario do Exercito Joaquim uc Paula Ferreira 
Chaves, que se acha preso c recolhido ú Enfermaria 1\Iililar 
ahi existente, para rcsponuer a conselho de .guerra. 

Deus Guarde a V. Ex.-llfarqne::: do Ilerval.- Sr. Presi
dente d~ Pro v incia do Amazonas. 

N. ~32. - FAZENDA.- E~! 1G DE AGOSTO DE 1879. 

Pcrmiltc a construcção de uma ponte proYisoria. sobre estacas, nos terrenos 
aceroscidos aos de marinhas dos prcuios ns. 4 a 10 da ru~t da Saudc. 

Mini~tcrio uos N~~oeios da Fazcnua.- Hio de Janeiro em 
16 de Agosto ue 1879. 

Concedo a João José uos Unis Junior a liccnra, que pediu, 
para construir sobre estacas nos tornmos accrescidos aos de 
marinhas dos predios ns. ~a 10 da rua da Saudc uma ponte 
Jlrovisoria de maueira, a qual em tempo será su!Jstituiua por 
outra fluctuante, uma vez que não prejudi<Jue o alinhamento 
das obras da Dóca de D. Pedro H, sujeitando-se o conccssio
nario não só ús condições que forem indicadas pela Capita
nia do Porto, ;tfim de quo a obrn de que se trata n~o venha a 
caus:1r damno ao porto e ú navegação, como tambom a assi
gnar termo na Direetoria Geral uo Contencioso, pelo qual 
se obrigue a demolir a ponte •1ue construir, quando fúr isso 
pre()iso para continuação das obras que a referida compa· 
nhia tnnha do fazer no litoral, mas sem direito a reclamar 
uo Governo indomnização alguma do custo d .. ·. . ontc, 
nem das despezas da uemolição, ou sob !Jí.\c~ -9q.~i;Ô~. 
damonto. . ~~\_\U 111 tUA D-4 ;,>..._ 

Jf(onso Celso de A sis~i!t1Wiredo. 011;-.f 
<.AFt:Af\f\:JVV P 

} 
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N. 6,33.- FAZENDA.- EM :1.8 DE AGOSTO DE :1.879. 
( 

As hypothecas feitas como garantia de contratos produzem todos os effoito~ 
- juridicos desde que estejam constituidas e inscriplas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro em 
:1.8 de Agosto de :1.879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro N3cional, dcclarn no Sr. Inspector dn Thesou
r~ria de Fazenda da Provincia do Pará, em resposta ao seu 
officio n. 1)1) de 26 de Maio proximo passado, que, embora 
não esteja ratificada a hyp6theca feita pelos commerciantes 
Couto Magalhães & Assis, como garantia do contrato cele
brado com Antonio José Alves de Brito e outros para o ar
rendamento das f:Jzendas nacionaes • Arary • e • S. Louren
ço •, na ilha de Marajó, produz a fiança todos os effeitos ju
ridicos desde a data em que a dita hypotheca foi constituida 
e inscripta. 

• Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 434. - FAZENDA.-=- EM :1.8 DE AGOSTO DE :1.879. 

1\fanda promover a cobrança de uma quantia proveniente de emprestimo do 
~<?.fro de orphãos, indevidamente pa::;a.; e declara que as Thosourarias 
não podem por acto proprio transrerir para a conta de bens de ausentes 
as quantias recolhidas como emprcstirno do dito cofre. 

Ministerio dos Negocias da Fazenua.- Rio de Janeiro em 
:1.8 de Agosto de :1.879. 

Affonso Celso ue Assis Figueiredo, Presiuente uo Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Provincia da Parahyba que promova a 
arrecadação da quantia de f 78#650, proveniente de capital e 
juros do emprestimo do cofre de orphãos indevidamente pa
gos, como informa o f.o Escripturario do Thesouro em com
missão na mesma Thesouraria, em officio n. i7 de 3:1. de Ju
lho proximo findo, e bem assim as necessarias diligencias 
para serem descobertos e restituidos ao cartorio respectivo o 
livro n. i de escripturação daquelle emprestimo e o de n. 5 
de tombamento das sesmarias, proeedendo-se criminalmente, 
se fôr preciso, contra os culpados do desapparecimento ou 
extravio de taes livros, afim de não se repetirem factos se· 
melhantes. 

Outrosim declara·lhe que por acto proprio da Thesouraria 
não se podem transferir para a conta de bens de ausentes 
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as importancias recolhidas á mesma Thesounria como em
prestimo do cofre de orphão~, ha mais de vinte e um annos, 
mas unicamente depois de averiguado pelos Juizos compe
tentes acharem-se emancipados os orphãos a quem pertencem 
as som mas em prestadas ao Estado; convindo que não sejam 
levantados os depositos realizados, nem pagos os juros cor
respondentes sem constarem taes circumstancias dos do
cumentos authenticos que deverão acompanhar as requisições 
de levantamento dos ditos depositos; e que sejam revistas as 
CIJntas dos emprestimos organizados posteriormente :í entra
da destes, para se corrigirem quaesquer enganos contra a 
Fazenda Nacional ou contra as partes, e bem assim pôr-se 
em dia esse serviço com toda a regularidade que lhe é indis
pensavel, sob responsabilidade dos empregados que forem 
delle encanegados. 

Affonso Celso de Assis Fi!Jueiredn. 

N. 43ti.-FAZENDA .-EM Hl DE AGOSTO DE 18i9. 

·suhrc ,despacho tlc bebillas alroholieas, sujeitas :i evaporação, importadas 
em cascos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Hio de Janeiro em 
!9 de Agosto de i8i9. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de Pernambuco que a recla
mação da Associação Commercial e lleneficente da capital da 
mesma província, constante do requerimento que veiu com o 
·offieio da dita Thesouraria n. 205 de i 7 de Outubro de i878, 
contra a pratica seguida na Alfandega não só a respeito da 
cobrança dos direitos pelos vinhos import:tdos em cascos, 
cemo tambem sobre o modo de calcular a competente arma
zenagem ; acha-se resolvida, quanto á i. • r arte, pela Ordem 
n. 2 expedida á Thesouraria da Bahia em 2 de Janeiro do 
corrente anuo, mandando cessar a pratica alli adoptada de 
abaterem-se 3 "lo para r1uebras nos despachos de vinhos 
comprehendidos no art. i91 da tarifa em vigor, e acondicio
nados em cascos por ser esse abatimento súmente applicavel 
aos liquidos e bebidas alcoholicas sujeitos á evaporação, dos 
quaes trata o art. :1.96 da citada tarifa, e quanto á 2. a pela 
Ordem n. HO expedida á primeira das mencionadas 'fhesou
rarias em H de Julho ultimo, em resposta á consult'J. con
stante do seu officio n. 72 de 6 de Maio deste anuo. 

Affonso Celso de Assis F i.'lueire:lo. 
<AAI'\PJ'd'if'cP 



N. '13G.-JUSTIÇA.-EM 20 DE AtWSTO DE !87\). 

Püdc um Juiz ~lunicipal continuar no patrocínio 1hs cauS>s l[llC lhe foram 

confiadas :Uites da rccondue~,i'io. 

2.a Seccão.-Ministerio dos Negocias tia .Justiva.-Hio de 
Janeiro erÍ1 20 de Agosto de i879. 

Illm. e Exm. Sr.-Com o ofllcio n. i1>7i his, de 5 do cor
rente mez, submctteu V. Ex. :'t considt·ra({iíO do Governo 
Imperial a resposta do Juiz tle Direito da comarca de ln
gazoira á consulta que Jizpra o Juiz l\Innicipal do termo do 
mesmo nome, no scntitlo d11 saber sfl potl in eontinnar no pa
trocinio das cansas tJUO lhe tinham sitio eon!iadas antes tle 

sua recondnevão. Em n~'posta, lleclaro, llo aect,rdo com a tli•eisão tio rnferitlo 
Jniz tle Direito o o parecer tlo l'rtl,;itlente lia Helat:iío tio 
tlistrieto, qnc, á vi:;ta tla Ord. Liv. 3." TiL. 28 ~ :2." e Avisos 
11s. 87 tln ~6 tle Fcvt•rc:iro do l8ü7 c 178 dtl :2:J ele .Maio do 
i8i~, cn.ia doutrina niío ó contr:triada pelos tlc ns. G2L 
tio 5 tle ])czcmbro tle u;:li c 62 ele 28 1]1) A~nsto tk 1813, IJUe 
niío n'dllttir:!t11 tWlll potliam <•xelnir :ts rxet•pções prcvistns 
na legisl~tção cil::tll:t,· ú lidto ao .lniz .1\Itmic.ip:tl continunr 
no patroeinio de cansas, iniciado :mtu,; tlo seu cxercicio 
<lo cargo jtlllil'iario. ]tOis qn•· .i:'t se tornou suspeito para 
julgai-as. 1\cantlo a;sim a<·antelndo o prineipal lim tla. lni 
quanto á incmutJati!Jiliualle entre as funct:l!cs uo Advogado e 

as tle Juiz. 
Deus Guarde a V. Ex.-J,a(rt1Jetle nodrigues l'ereira.-Ao 

Sr. Presidente da l'rttvincia tlc Pernambuco. 

N. r1:l1 .-FAZE~IlA.-EM 21DE ,,,~osTo DE 187\1. 

Não é aprlicavl'l aos mr1nilros da~ rommissõcs liscacs <los\ flancos a tlispo· 
sit:ão ,\a Lei tl<l ~~ <le Ac·oslo ,[<, \.4t;o, rellliva ;, rPdci•:ão •lentr<J 

<lo atmo. 

l\Iinistcrio dos Ncgtwios tla Fazcntla.-Hio tle Janeiro em 
21 ele Agosto Üt) 18i\l. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta an oflicio tle V. Ex. de H 
do corrente mtlZ consultantln se pt'ltlo ser ft'Cll)i to o membro 
da commissiío nscnl desse llmtco qnr. \enninamlo o seu man
dato, tenha tlt) ser snhstitnil1o, 1ledaro a Y. Ex. que niío t~xiste 
110s respPctivos cslatnlos di:;Jlo.;it;iío alg·nma qne obste lle ns
sim proccdcr·Sll, ptlrtptnnto o art. 27 v(•tla a rpelci<:iío. dentro 
{lo :tntto,tlni' tllt'lllllt'llS t]ot'tlll'nlho qtv fornm ,nlt,;tituido,,lull-



llarHlrJ-se no art. ~-", ~ J:l, 1!~ Lei de 22 1l1! M:o~l.u do lHliU, 
ruas, cunforrno o~ ll, a prollibição da lei refere-se uniea
rnPnte :ro,; rlirr.,•torf's ou mPmhrns da gerencia ou adminis
lraç~o dos Banr·o,, r:r:;o t)Jll IJilP 11~0 ''~ :wltaHI os llll)tiiiJros da 
Ctllllllli~siio fisr·al. 

llt•rrs t;u:-rrdt) a Y. E..;.-A(jiHI'O Cl'/~o de .lsgig Fi_rf1tl'irt•do. 
-A' S. E..;. 11 Sr. l'rr•..;idPutr• dll Banr~o t:orntnr•n•i:d do Bio 
dt• ];lllf'il'O. 

!~t~hl'•' o !UHo!,, ,\,• p!'t'-'l.li''':tt-<;t• Ji:tllt':l-:, I' :l rnnl:t~'l'lll dn-;jurO'Itla'> qn:1nlia~ 

t·:llll'\llll:td.l'> p.tr<l l!:lr:UltLl d:i<; llH'">IJI:I'\. 

~1ini·lr•rio tlw; \r•'.'o,·io·; tl:i F'nP11d.1.-l:io th) Janeiro t)Jil 

21 dt• A.!_!.lt~tn tl!~ p;;·~~-

,\ll"rm..;o C:l'iso tln Assi:; Figueil"Piln, Presidt•nte do Tr·iiliJIIal 
1],1 Tlrf'sonro I'>arional, dr•t·lnr:r ao Sr. lnsp~:>clor tl:r Th••sou
raria d•! Fawuda da Provirwia de S. P<rulo rpw n:üt pni!Ptll 
~:t)[' :ti"I'Íl<IS :IS providr•llt;Í:IS !lfO!lOS(ao; t'lil StHI UHil"iO 11. U:l dt• 
I 7 drl .lnnlw prox.i1110 findo: 

1. ", IJlt:ltllO a sert•m pre.,l:11las sr",nlt'lllC ern dinheiro 011 :lpo
lict•.; d:r divida pnblíca :rs liant.•as d11s t•x:rctores. Jllll"flllt~ alr'•m 
tl•· 11~11 h:t11:r lei qtte e~eluaas lianç~s por tlii'Íll de hypothee:t, 
dillit~rrltari:r :linda mni,; I'Ssa nxig·eneia o pn!Pndrillllml.o de 
tal!.; t'III]JI"llg-os 1'111 algun:; lugare:; ulldt! j:"t Ira falta de pn,;;;oas 
qui' rpwirnm servil-os; 

~.", qu:mto n ser fixada pelo menos em G "/,a t:1q para o 
juro da-; quanti:rs cancion:ulas em gar:mlia das rnn.;rnas 
fiar11;:rs, porqne, (WI:rs Onlens de ;; de Janeiro, :n de .lnHIJO de 
IH7iJ, ~(\de Fevereiro de 1S7!i e 7 de Ahril tlo eorrnHln :rnrro, 
(~\IHJdidas 1le accürdo com o art. 1G da Lei n. :!:J.'ltl do::!;) de 
Ag·uslu de IS7:J, se mandou que esse juro s<>.ia contado Sl'gundo 
a taxa dos bilhetes do ThcsoU!'O, c rüio lw raz1io de '''~" •·lt·yada 
pnra :HfUCllas quantins, múrmenlc hoje IJlW a do,; t.lil.rJ~; lli
lill:lt!s é de :l 1!2 o;,; 

:!.", •tuanto a :;er rctlnzirla semr:stralmentc 1lns jums dos 
tlinlrdros caucionados em garantia dns finnr:as uma quantia 
que flque em deposito para rr.forçal-ns gradnnlmt•nttJ; por-
qtm importaria isso elevar-se :1 eifra 11:! •·a111;iio ql\.!.L~·' .·. · -
dispnnsavl'l para rssn gnrnnfia, P n:io s.í diflk:l'fiÍ:rrf\1·"1 if<fl}; · 
I"JIITI'lli'Í:J parn ()c' log-:Jl'l'' dP lfllt' ,,. rr·:rta,..f"~J~~)\1:\UJ lil EtjA o 

D··r·i.-~1••-: d•· 1~\'i~. ·:; I <') A (}1/A 
(i, . '•. 
,, 
\, 
·:::<~:.~os 
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tado pagar m:lior som ma ue juros, sem reconheciua utilidade, 
sobre a importancia dos que estivessem em ueposito e ac-
cumulados á mesma caueão ; 

q,_o, quanto á creação· de uma classe uc exactorcs com or-
denados pequenos e correspondentes ás circumstancias das 
diversas localidade:;, percebenuo porcentagtJrn clcvaua, mas 
tão sómente pela arrecadação lias rendas sujeitas a lança
mento estabelecendo-se para esse fim concurso todas as vezes 
que houvesse vap;a, c exigindo-se algumas provas de habili
tação e idoneidade dos cnndidatos ; pon)UC, longe de propor
cionar meio' e!Jieazes ús estaçõt:s para os Iins que se tem em 
vista, contribuiria para afastar a eoncurrcncia, por não ser 
fa<~il obter pessoal nas divnrsas localidades que tenha as 
qualidndes precisas, com ltauilitação c lian<;a para o desem-
penho desses empn·gos. 

1\ecommcJI!la-lhe. linalmrntr. o tlPI cumprinwnt0 das Cir-
culares ns. ü e 7 de ü tle !llarçn do corrente anno. 

AfTon.~o f.'t>lso de Assis Figueiredo. 

~- 113\l.-AGI\HTLTUH.\, comiEl\ClO E OBl\AS J'l1BLICAS. 
-EM 21 DE Ai;OSTO llE 187U. 

Manda pagar thll'antc o correnlo o'<oreil'io nm:1. gratificação ao Agenlo tlo 
m;11·, na Pro\ inda da Bahia. 

N. 40.- 1. a Secção.- Dircctoria do Commercio.- Minis
terio dos Negocios da Agri1:ulturn, Comnwrcio c Obras Pu
blicas.- Hio de Janeiro em 21 tle Agosto de 187\l. 

Illm. e Exm. Sr.- Digne-sr V. Ex. de expedir as pre
cisas ordens para que durante o corrente cxercieio se con
tinue a paga,r ao Pratiean~o do Çorreio da Bahia, Benjamim 
de Maeedo Costa, que esta servindo de agente do mar, a gra
tilicaçiio annual de 400fi000, mandada abonar por Aviso de 
26 de Agm;to de iR75 :10 Praticante Silvestre .José da Costa por 
igu:•l serviço. 

Deus Guanle a V. Ex.- Joiio Lins ViPim Cansrmsii;o de Si
nim/111.- A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Affonso Celso de Assis 
Figueiredo. 

r:,'' , 11., 1 
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N. ~íO.- AGniCULTlTRA, CO:\iMEHCIO E ODIIAS PUBLICAS. 
-EM 22 DE AGOSTO D8 1879. 

Declara quo sú podem ser approvadas pelo Governo as multas impostas á 
ComEanhia City lmprovements por irregularidades c faltas 110 serviço a 
set;- ca~iro, cOm a ohscrvancia stricta. das disposições do Hcgulamonto de 
i2 de Março de i8i0, na applicação das mesmas multas. 

N. H.- 2. a Secção.- Directoria da~ Obras PulJiicas.- Mi. 
nisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
lJiicas.- Hio de Janeiro em 2:2 de Agosto de 1879. 

Em resposta ao ollicio dr i de Man;o do corrente anno soh 
n. 66, em que propoz multar-se a Companhia City Impro
vements pelas irrrgularidades occorrid:1s no scrvi1;o Lia casa 
de machinns Llo 3." Llistricto de esgoto; altenllendo ús in
formações prestadas e ao disposto no art. 25 do Begula
mento de 12 de Março de 1870, lhe declaro que, para que taes 
mnltassejamapprovadas pPloGoverno, cumpre que se oiJservem 
strictamente as disposições do citado regulamento, devendo 
V. S. assim proceder no raso de faltas ou irregularidades 
nos serviços sob sua llscalisação. 

Deus Guarde a V. S.- Joiio Lins Vieira Cansansii:o de Si. 
nimbú.- Sr. Engenheiro Fiscal do Governo junto ú Compa
nhia City Improvements. 

N. 4/ll.-JUSTIÇA.-EM 22 D;;; AGOSTO DE 1879. 

Dodara IJUC por ocea~iilo da ,rroorganizar~1o da .1 (;uarrla Naeinnal se derem 

fazer novas nomca~ões de Olliciaes, a::; quacs de prcferencía recahirão 
nos actn:\Cs Officiacs, que forem aprovoitaveis, na conformitladc Ua.ã dis
posições em ,·igor. 

3.• Sccção.-Ministerio dos Ncgocios da .Tustir·n.-Hio de 
Janeiro em 22 de Agosto de 187!J. " 

Illm. e Exm. Sr.- Consultou V. Ex. em ollicio n. 140 de·6 
do corrente, se convem fnzer nomeação para todos os postos 
de Capitão c subalternos dos corpos da Guarda Nacional, re
centemente reorganizada, ou só para os Jogares que se 
ncharcm vagos, sendo assim resj-Jeitada a cffectividade dos 
Otnciaes existentes. 

Declaro a V. Ex., em resposta ao citado omcio, que é de 
necessidade nova nome:1ção de ütnciaes, a qual de preferencia 
deverá recahir nos actuaes Olliciaes que forem apro\·eitaveis, 
na conformidade das disposições em vigor. 

Deus Guarde a V. Ex.-La{n!Jftte llodriljltes l'erch a.-Ao 
Sr. Presidente da Província das Alagúas. · 

<AAA!'~ 



;; . '~í:.l.- F.\ZEND.\.-E\1 ':22 ll!; ,\GOSTO IJE lHí\1. 

;\-,l;d~::tl\;1', lla~.l.\l!:lndt'.L'a-; '-flll rf':.rn\:tlla~ JH'lo a!l. :1.
11 

do \lendo dt• :!'~ 1\c 

llczendtru de 1~1/11. 

l\linistcriu dos :\'egocios ti:~ Fazenda.- l\io de JanPiro rm 
22 de Agosto de IHi\1. 

Atl"onsn Celso do Assis Figtwircdo. l're~idente do Tribunal 
do Thrsouro Naeional. tkrh1ra no Sr. Jnspectur da Tltcsou
raria de Fazrnrla da l'rovineia do l\lalo (;ro~:<o, I'Ill resposta 
ao seu ollicio n. :li dt\ ':lH de Maio proximo pas,;ndo, qun re
gnlanmmto det,idiu, mn solu(:üo á consulta tio lnspcrtor da 
Alfandcga de Corum!J{,. que a alr;:Hb tia mesma Alfandega se 
de v r. re!~ular pelo disposto no art. :1." tln DecrPto n. Mil/~ de 
21. de Dozt'mliro de lH/0, qnc n~o fni alterado ne,ta 11arlt\ 
pnlo 1\ei(nlamenlo de 2 tl1\ Agnst.o de I H71i, rmhora essa 
~dçada snja inf,\rÍtll' ú das Mesas de 1\i~IIU:IS de L. a ordclll. 

.1/lónsu Cl'lsu de .\ssis Fl.rJ1teircdo. 

N.io ,·~ applicavel aos Yolnnt:uio-; da Patda a <lisposicão da. Cirenlar n. ·U 
--~li~ !l d1J Ahril du 18i~l. · 

Ministerio dos Negocio:; dn Fnenda.- 1\io dn Jnuciro em 
';2:1 de Agosto de lfli\l. 

Affonso Cel~o <11~ Assis Figur.iredo, Prrsidente do Trilmu~ I 
do Thesoüro Nneionnl, autoriza o Sr. lnspcetor da 'J'heson
raria de Fnzcnil:1 da Proviueia tle Pernarnbueo p:1ra vagar, 
por eonta da verba • Exerrieios lindos" c do rrctlilo conce
dido pela Hcsoluçiio Legislativa n. 28!!7 de \1 iln ~orrente 
mez, as dividas t'on;;tanles das relações que rcmettcu eom os 
seus olficios n. 26i tle "1.7 i! c Dezl'mhro de 187H c ns. 61, 8:1 t' 
88 de i!)!](, A!Jril, t:l c 19 de Maio proximu passado, na im
portaneia de ':lO: 2:l:J;)679. 

Outrosim, declara-lhe qnn :1 Circular n. 1:3 rle!) de Abril 
do corrente anno n~o aprrH'eita aos Voluntarios da Patria, 
a quem Sf) devam veneimentos rm atrnzo, mas sómente ás 
praças do Exercito escusas do seniço, eomo IJem entendeu a 
mesma Thesom:uia . 

. lf(OIISII c,•lso de Jssis Figueiredo. 
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' Pm•liJPncia eom rcfcrencia ;'1s{ escriptnra~ Jc compra r Vl'nda de 1 cscratos 
rcsitlentcs na Prodncia do H i o 1lc .Janeiro. ~ 

Cirrul:.r.-2.• SI)Cção.-1\linistnrio dos ;\fp.g-ocio:-; da Justiça. 
-I\ i o de Janeiro em 23 de Agosto de Ul7\J. 

Alim de ser cumprido o AYiso do l\linisterio da Fnwnda 
d1~ 20 ile l\Ia;o do anno lindo, recommmHlo a V. S. a expe
diçi"lll das pn•cisas nrd1)ns 1wra qne os Tahelliãi)S sujeitos a 
<'sse .Juizo, quando tivnrem de passnr eseriptura de compra e 
venda de escravos residl)lltPs na Proviucia do 1\io de .Janeiro, 
nüo o façam sem que a parte interessada apresente o conhe
eimento do Jlagnmento !lo imposto na Cullectorin de Nictheroy 
on tlo termo e1n que re:;itlir o eseravo. 

Deus Guanle a V. S.-La(ayette RndriiJues l'acira.-Ao 
Sr. Juiz de Direito dn 1." vara civc-1 da Côrle. Illenticos aos 
outros .Juizes das varas civcis c aos .Juizes de Paz tia Cürtc. 

l\linistcrio dos Ncg-o1·ios da Fazrndn.- Hio tlc Janeiro, H 
de Agosto de 187!). 

111m. c Exm. Sr.-Hemello a V. Ex., em resposta ao seu 
Aviso de i do corrente mcz, a inclnsn ct"Jpia do Aviso expedido 
ú Prnsidencia da Provim ia do H i o de .Janl'iro nnt 20 de J\laio 
de 1878, cumprinllo-m') declarar a V. Ex. qnc, tle conl"or
midade com o di~posto no art. 38 paragi·npho nnico do De
neto n. 5581 de :H de 1\l:lrfo de 187 4, os Tabelli:Jes e 
Eseriviies que tiverem de lnvrar instrumentos, termos, escrip· 
turas 1Je contratos ou :Jetos ju1lieiaes, n bi)Ifl assim de 
cxtrnhir instrumentos qnc por qnalqnt•r modo elfcctuom ou 
venham n Cf!"l'ctuar transmissão de propricda1lo ou usufructo 
sujei la n imposto, deverão exigir prova do pagamento deste, 
seudo o respectivo conhecimento littcralnwnte tr:mscriplo na 
dita escriptura, termo de convenção ou instrumento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Aflonso Celso de Asgis Fiyneirrdo. 
-A' S. Ex. o Sr. Lafayotto 1\odrigues Pereira. 

Cúpia.-1\linistnrio tlos Neg-ocios da Fazrnda .- Hio do 
Janeiro em 20 do .Maio de 1878. 

Communico n V. Ex. filiO o imposto do transmiss~o dos 
140 escrnvos e\istcntes na fazenda Cw11to A leyre, cmnprntlos 
por Lniz Octavio Oliveirn 1\r!xo a Frederico Gustavo do 
Oliveira Hôxo, por ~~seriptnra publica de 22 de NovcllllJro de 
i87(i, e pago na importancia de 2:80015000, segundo o regn
lam()nto eu1 vigor 11essa província, foi devidamente cobrado 
pela Collnetoria do munieipio 1lc l'ir3hy, visto ~rr um;~ rc:nda 
provincial c ~úmente geral 1111 muniripiu da CI'Jrtt', e n:io 
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püde ser de novo exigido na Rece\Jcdoria nos termos das 
disposições gernes em vigor, não !Ja-;tando a eircumstancia de 
ser celebrado nesta Côrte o contrato llara privar a essa pro
víncia 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 
Recebedoria e dar-lhe o direito de arrecndar esse imposto de 
transferencia de escravos residentes fórn do districto de sua 
jurisdicção; devendo-se por isso entender que a disposição 
do art. 27 do Décrcto de 31 de Março de i87li se refere e 
limita-se ás compras(' vendas de escrnvos existentes nesta 
Curte, da mesmn sorte que. apeznr de l:n-rndas aqui ns escrip
turas de trnnsfnrencias de immoveis sitos nessa província, o 
imposto de transmissão se arrecada na Collectoria respectiva 
e não na Recebedoria, como tudo foi exposto no aviso con
stnnte da cópia junta, que se remette n V. Ex. para seu 
conhecimento e os devidos elfeitos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Gnspar Silveira Jfartins.- Sr. 
Presidentr, da Província do Hio de Janeiro.- Conforme, 
José Severiano dn Rocha. 

N. TJ,'l:.i.-FAZEl'>DA.-E:Il 2;; m; AGOSTO DE 187\J. 

Releva o Capitão do briguo portngncz ]),união Ua (~ulta qne lho fôra im~ 
posta pelo em!Jarqnc, sem conferencia, tlc barricas e llarri:; vasios. 

Ministerio dos Nr,g-ocios lln Fazenda.- Rio de Janeiro em 
25 de Agosto de IH7\J. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Trilmnal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
sonraria de Fazenda da Província do Cearü que foi presente 
no mesmo Tribunal o recurso transmittido com o seu olllcio 
n. 51], de 23 de Junho proximo passado, interposto pelo Ca
pitão do brigue portuguez lJamião, Antonio dos Santos, da 
decisão da dita Thcsouraria, confirmando a da Alf:mdcga, 
que impoz-lhe a multa de li:6l!O!)OOO, na razão de iO;'iOOO 
sobre cada um dos 4,6~ volumes embnrcados sem conferencia 
a bordo do mencionado brigue, no porto da capital, com des· 
tino ao de Pernambuco. 

Considerando que os volumes de que se trata oram barricns 
e b~rris vasios jü despacha(los para consumo, não havendo a 
bordo genero ou mercadoria alg-uma sujeita a direitos; 

Considerando que foi reconhecida 11ela Alfandcga e pela 
Thesouraria a IJOa fé do recorrente e a cxactidão de sua alle
g~u;ã(J (jlWnlu ü vt~riedado dêis ma!"l;,; 



Considerando que, sendo insignificantes, segundo o art 4:l4 
da tarifa em vigor, os dirl'itos e o valor olllcial d~s harric~s e 
barris vasios, a multa de WBOOO imposta sobre cada utu é 
sobre modo excessiva, vexatoria e contraria ao espírito do 
Regulamento de 19 de Setembro de 1860, nos casos em que, 
como no presente, é reconhecida a boa fé do Capitão, conforme 
foi declarado pela Ordem do 'l'hes•mro n. 52!1 <lo U de 
Dezembro de 1877: 

Hcsolveu o referido Tribunal dar, por cqnidadc, provi
mento ao mesmo recurso, afim de ser o recorrente alliviado 
da multn que lhe foi imposta por aquelln Alfandcga. 

AfFonso Crlso de .lssis Fiyuein•do. 

N. 'l't!i.-FAZENIH.-EM 2G DI·~ .\liOSTO DE IH7\I. 

As autorizaçÕ'os cnncc(litlns pela Direr:toria t;cral da Contahilitlado para pa
~amcuto de pensGcs Yeneitlas, cspccíHcando a (IUantia, importam couec:-.:-:;ão 
de credito p~;·~~ pagalllcnto tlv lat's despczas. 

1\linislcrio dos Negocios da Fncnda.-IUo tlc Janeiro em21i 
de Agosto de 187\). 

"\fl'nnso Celso de As,:is Figw·iredo, Presi1lenle 1lo Trilmnal 
do Tltesuuro Naeion:d, :1ut!Jriza o Sr. lnspeelor da Tlwsou
raria de Fazenda da Província das Alag-úas para pag-ar, lJOr 
conta da verba •Exercícios lindos' de 1878-1879, fl do cre
dito concedido pel:1 Hesolur-ão Legislativa n. 28!!7 de 9 do 
corrente mez, ns dividas contempladas na relação que remei
teu com o seu olficio n. 10:1 de :lO de Novembro de 1878, ex
cluida a de 2:0838:1:1~, de <JUC é credor o Tlt1·souro Provincial, 
proveniente do aluguel do prndio que serve de deposito de 
polvora, por não constar quando foi requerido o r<~spectivo 
pagamento no que se refere aos exercícios de 1871-1872 e 
1873-1874; cumprindo que informe, além disso, onde é si
tuado esse predio, desde quando estú arrendado e por quanto, 
e qual a quantidade de polvmn que ahi se 'costuma armazenar, 
pertencente ao Estado e :10 commereio. 

Por esta oecasi~o declnra-lhe em resposta ú consulta feita 
á Directoria Geral da Contabilidade em oflicio n. :J de 23 de 
Janeiro proximo passado, que, quando a mesma Dircctoria 
autoriza o pagameuto de ponsfio vencida, e especilicn n quan
tia, essa autorização importa concessão do credito indispensa
vel por semelhante desjJCza, pois qu~ndo a divida não está 
liquidada e reconhecidn. ~Úllll'nle s;: ;mtoriza o pagmucnto dos 
vencimentos correntes c a li<Juidação do,; t~xcrdcim; !in <los. 



:'i. v~,7.- GUEHHA.- E~! ~G llE At;ovro DE W7!l. 

Declara a 1nrm c:omprtc a!opplicaçJo de mn\las, rorn relar:io a~: alisto· 

Wt'tJl!l lllilitar. 

"Ministerio dos Negocim; 1la Ctwrrn.- Hio tle J:111eiro em ::W 
tle Agosto tle 187\l. 

Em ollicio tlt• ll do t·nrronlt• et•mtnuniea V. S. qnl' a 
.Junta dn alb!atlJ()IJ\0 lltilitar desta rre~~uezia l'lll'i'l'l'llll 

TJ:IIIUPila tinta os trab,i\hos dt< sua pri11wira rcuni~o. P ltlltl· 
tou Hll uw~imo da prma do art. L22 ~ L" úo lleg·ulniiH'!lto dt• 
':!.7 dt' Fevt•J'I)iro tle IR7i'i tb t'id:ttli'to:; Anlonio Cnnlovil lit• 
Siqueira e i\ll'llo. Anto11io lie llarcrllo,, Bt•rnardino llo· 
drig \11'~ B:u·,·ellos, Luiz de OI ivni r a I' Silva, AI l't•n•s do 
Exerl'ilo llonorio Gurgcl tio Amaral, ll. :M:tri:lllna Adelaitlt' 
1\Tuniz Tclle:-:, Capitão José Martins de Antorim l\angf'l n .los!\ 
Maria dos Anjos Es\I(JZel. por terem recusado o!Jstinaliamt:nk 
dar suas lisl:ts lie familia aos n·sjll'eliyos lm'P'"'tort•s do 
<jltarteiriio, t: Fr:mcisco Julto Saturnino da Costa e Joiio Fr:m· 
dcco l;n•y, por lwverem dPiiberallamPnte omittitlo nas li~tas 
:t[ifi\SCHtali:tS OS llOIIWS de >ellS liJ!Jos tllüll01'!1S de 1\l :tllllOS. 

Ern resposta uerlaro :1 V. S. que a applieat;i'IO dt\ mult:ts 
nTto compete ás Juntas p:nochiacs, ponpwnto os arts. li." 
<la Lei n. 2fiiJti de :!ti tle Selem bro ilr' 187'1 <' I :!<i <' l :li do t•,i · 
tado regulanwnto di,põem qwl as ret'<·ri<bs tlltlil;t:; '<\l'itn 
impostas ndmillistralivanwllte na Cortt: pelo )llinistrD tia 
(~m:rra, com n~eurso para o 1;o11srlho tle EsUtdo, n nas pro
vind:H pelos l'resident<·s. Clllll rct·urso para o Ministro d::t 
Gnnna e tleste para o Conselho de E,;t:tlio, d<JYen<lo a co· 
Jn·ança effectuar-se executiyameHte, em virtude lie ordem 
superior. 

Niio pt'tde pois ser npprov:1da n ddilwrn<:iio dessa Junta. 
Como, porém, em vista tlo quo V. S. eomumniea, (J cvi· 

dente que os indicados cid:tli~os achanJ-se incursos uo ~ L" 
úo art. t2:i! do mencionado regulatl!ento, que manda :.ppli
car a multa de dneoc•nta mil n~is a cem mil róis a quai<Iuer 
pessoa que recusar dar ás <tntoridnd<:s poli<'i:tes d11 seu dis· 
triclo, ou ús .!untas de paroc\Jia e rev is:lo o ali:;tarnento das 
pr·ssfJaS que viverem debaixo do lL,cto dt1 que l'itr ehefo ou 
responsa\'el, ou qu:mtlo, d:mdo-o, n~o <Jxprimir elltl a yp,r
da<ln, resolveu e;; te MinistL·rio impô r a e a da um dos IIWSI!lOS 
ddaliiíos o minimo da peua t'Ullltninada ucslt• artigo. 

Deus Gm1rde n V. S.- Marqnl'::; do Jlerval.- Sr . .Iuiz de 
Paz, l'rPsidcnlt' da .lulll:t de :tlistai!Hllllo militar da frr.g·11nzia 
Jp lr:tj:'t. 



N. H8.-AGP.ICUL1TI\A, Ctt\1:\IEHCIO E OllHAS Pl;ll[,JCAS. 
-E~! ~6 DE .\GOSTO DE l~i!J. 

Suhrc a art'ita~·:io do ,_apor .lp'7 ílepui5 de L'\alllirJ;Hlo. 

;'\;. !d.- 1." Seeção.- llire1:toria do Commereio.- Minis
terio dos Nrgoeios d11 Agricultura, Collllllercio e Obras Pu
!Jiicas.- 1\io de Janeiro 11m :w ue Ag·oslo do JHiU. 

Illm. e Exm. Sr.- !logo :1 V. Ex. ~~) ~irra de t'\(lüdir n~ 
cuu,·cnientes ordeus ali111 de qne pelo 1\lini:.;torin a sen cargo 
scj:1 nomrada U111:1 í1:onllni~siio de peritos para r•xaminar 'o 
Jl:lfJUI'lc llio Aflit con~tl'llil!o expt·e":•m,:ntr: para o ~I'IYir:.o da 
CtllllJWHiiia N:1cion:d 1h• Navegaç:lo a v:quH· ua linha •le l\lon
tevid,'o a CorurHIJ(i e Vl:rilit:<ll' so fJI'I't:nclln ns roruli<;uns esti
pularl:ls na el;ll!snla 1." do I'Oiltrato et:lol!l·allo 1'11112 tln 1\l::rço 
de JSii eom <1 Directoria r;er:ll dos Coneio;;, constante da 
iuclusa nota. 

Deus Gna['(le n V. Ex.- Jniln Uns Vieim Crt/lSIII!Siln rle Si
uimlní.- A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Joiio Ferreira de 1\lourn. 

N. HU.-.\t;HIC!:L1THA,CO:\L\!Eill~!l) I•: Olli\.\S l'lJBLIC:\S.-
E~I ~W "" Anos r o DI·; I N/\1. 

Jncnmlw o Eng-enheiro Fr:tneisco José (~orne., Calaça da 1i;;cali..;:l~iro !lo 

ser·yh:o da Iravc;:açJo dn~ lag,ias :\Iangu:t!Ja c :\orte, na Proriucia tias 
Ai.l!.!,f:ts. 

N. 2:i.-1." Secdo.-Directoria do CollllliCI'eio.- Minis
tr.rio do,; Ncgocios ·da AgTiellltnra, Collllllercio e Ohr;1s l'u
hlit•as.- Hio de Janeiro am 26 de Agosto de 11-li\1. 

!IIm. e Exm. Sr.-Tc11dn nesta data nomeado o Engenheiro 
Fr:mcisco .José Gomes Cah11;a para llsc;disar o snrviro da Jl:l
YI!gaçiio Norte c l\Iangunúa nessa província, de que trata o cnu
tr:~to celebrado CJil uala de i:J de AlJril de ltlíti, COill llugh 
Wilson e approvado pelo Decreto 11. fj!J;li) de 3 de Junho do 
mesmo a!llltJ, assim o eommunieo a V. Ex:. [Ja!'a seu eonhrci
mento e devidos effl'itos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jor/o Uns Vieira Cansansâo de 
Siniml11't.- Sr. Presidente da Provi11eia tlns Alng··,ns. 
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N. ll;iU.-FAZE~D.\.-E~I ~7 DE AGOSTO DE lRi\1. 

~lantla l'rohillir a entrada nas Ht•parti~·líes de Fatontla da Prudncia d:1 l\1• 
rahyh~t ao uc~oeianle Jusé \aranda~ Je t~analhll, a~~im cumu cptalquer 

cuntr-1\o l'OIIl clle. 

Ministerio dos Negorios d1 FazPnda.-Hio de Janeiro em 27 
de Agosto dt~ I 87!1. 

AITonso Crlso dP Assi;; Fi~nrirPtlo, l'rt'sitlPnlr do Trilmn~l 
tln Thesouru Nacional, t·nmulnnica :10 Sr. Inspectnr da The • 
sonrHia tlP FazPnda tia Pro v i111·i~ da Parahyba fliH', Íl Yis ta 
dos factos row;tantt•s tln ollit"io n. 22 tlo L" Eseripturario do 
Thr~onro em commbsiío na Jlii'SIII3 Thrsouraria, ti() il tlo 
corrente nu,z, e documentos qne o at·ompanhar~m, com rPI<•· 
ç~o ao nt·~ociante Jnst\ V:1rand:ts de Can;dho, fica prohibida 
a stw pntnH!a n:ts Hep:>rtit;i'H'> tJp,;\1' Mini,.;tprio, na tlita pro· 
...-incia, assim t·omo qnalqtwr contrato com cllt•. 

N. Mil.-FAZI N I L\ .-E\1 ":.7 DE AI<O,TO llE !Rí!l. 

O !'Pllo das cr.rlit\Ú('s dt~Ye ~Pr inHiili;;a•lo prlo tlmpreg,ulo puhlit'O, ou 1l0 

corporat·.lo d • m.ltl m 1rta, llllt' primcin1 a~ sullst~n·Hr. 

1\lini~trr:o dos l'ícgoeio> da Fnrnd:t.- Hio de J:mriro. em 
27 de Agosto de i8i~l. 

Illm. e Exm. Sr.--Em resposta no Aviso tlc V. Ex:. de 
28 de .Tnlho ultimo, ao qual :~companhou uma certitlão jWS· 

sada pela Secretaria tlo Commando tla,; Armnsda l'rovincia dt~ 
S. Pedro do Hio Grande tlo Sul, a rcqtwrimcnlo do 2." Cadete 
2." Sargento do a." n·gimento de eav:tllaria ligeira Bihinno 
Tavares da Silveira, tlerl:tro a V. Ex. qnc :1 i:tformaçiio 
tlnda pelo Chefe de Seeção do Archivo da Secrl'larin tln Es
tado do Miubterio a seu cargo, de que aqnella certidão nfw 
foi sellada no devitln tempo, nem competentemente inutili· 
sada a cstmnpilha> p:;!:'1 de perfeito at curdo com as (]isposi· 
çucs do l\Pp;nlamento tle \l d1) Abril de 1870, porquanto a 
referida ccrti>lilO devi:• receber ~ cst:unpillw do 'cllo adhe· 
sivo antes de St'r snb,;nipta pPio empregado ou pessoa que 
a pas,on, c niio li)!ltlo a,;sim aenntecirlo, firon invalitlada, c 
coJno tal inr:1p:JZ 1lP prntlnzi!' Pll'Pito. ~1'111 qut• o ;;rllo fos~,. 



llE~rsi\l's IlO l:on:H'iO. 

tlevidnmente rcvaliundo; por consPguintr o Eserivão d:t 
.\lesa ue 1\enuas de Bngc erron faltltiHlo nu seu rltn·er, quando, 
appoudo a eertidiio ~~ inutili,nn1lo a estmnpilha de 200 réis, 
de1xou tlé exigir a revalidação na importnncia un 2,~, tlecuplo 
do scllo não pago, e flUe devia ser >atisfeito mediante verb:1. 

Outrosim, deel:mJ 3 V. Ex. qnc se expediram as necessa· 
rias ordens :'1 Thcsonr;u·ia de Fnenda da dita provineia não 
só para impúr as mult~s dt) reg-ulamento <ÍlJUe!les que nellas 
tiverem ineorrido, ;i vista dns Jl<l!ll'is induso~, que lhe foram 
remettidos por !'tÍpia. ruas tamlwm rcrnnllllt~nllanrlo-llln que, 
por intermcdio do Administrador da referida .\lesa de Hendas, 
advirta o Escrivão de que sú lhe compete a inutilisação do 
sello adhPsivo nos casos expn·ssamcnte determinados Iltl 
citado regulamento. 

·Deus Guarde a V. Ex.-Af{onso Celso de .lssis Fitt!t<'iredo. 
-A' S. Ex. o Sr. :Marttuez do llcnal. 

v'V'V·If'.J\J'JV' 

Rc~oh-c :t durida em que so :t('hara um Juiz Munieip.d tlo mautlar passar 
para um cartorio os ~utos '' m,tis papeis processados em outro. 

2. • Seedo .- l\linisterio dos Nt>godos da Justka .-Hio de 
.Jnnciro eln 27 dt: Agosto de 187!J. , 

Illm. e 1~.\tll. Sr.- Com ollkio de 2 <IP Junho ultimo su!J
metteu V. Ex. ;i dcl'isiio tio r;ovt:I·no Imperial a ronsulta do 
.Juiz 1\Iunit:ipul e tlP Orphiios do termo rle S . .Joiío da llarra, 
ne,;sa província, soiJJ't'. a duvida em rtue está de mandar !'as
sar ;1:1ra ILIB earturio os autos e mais pa[wis [H'ncnss:tdos t~ln 
outro dt.pois que os servontnarios deixaram rk servir eumu
lativ:tnwntc c por distrilmiçào. 

Em re,;posta, declaro a V. Ex., de ace<irtlo com a doutrina 
euusagT:tda nos Avisos ns. :101 de 28 de Agosto de !873 I) ;)02 
de 26 de Novembro de 1877, que os processo>, findos ou pen
dentes, de orphãos, ausentes, capellas c residuos, rtuc estive
rem no 2. o cartorio, deveriío passar para o I.", e os das 
execw:oes civeis e crimes existentes nnste snriio rcmettidos 
áquelle, alim de poderem os respectivos fuucdonarios dar as 
buscas e passar as certidões que as partes requererem. 

Deus Guarde a V. Ex.-L<t{ayette Rodrignes Pereira.- Au 
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.,~-~ 

/<0' \OTHCGA -·,, 
NcN'd'P>v• ~ '\)· ', 0A (}14; 

~~' DF" o,.~. r 

~~ 



:lO O 

N. Mi:l.- FAZENDA.- E~l 28 DE AGOSTO DI<: 187\J. 

E' prolliuiuo aos omprcga<los tlc Fazenda rccohcrcm gratifica<:õo.s das 
!•artes. 

itini:;terio tlos Negodos da Fazcmla.-Rio de Janeiro 
em 28 de Agosto de 18í\J. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Trilmnal 
do Thesouro Nncional, onlena aos Srs. Inspcctore~ das Tlw
sourarias de Fazenda quo rccommendem a mais severa 
altençiio do,; das All'an•legas, crnc llu~s são subordina•las, 
para a da:;sc dos Ulliciaes de llescarga, recordando -I hes 
as respectivas disposições regulamentares, assim •·orno a pena 
c1ue e lias impõem aos •!UC rr•ceiJem gratificnções das partes. 

A(J'onsn Celso de Asú~ Fi!JIIeircdo. 

~f anUa ,.Íf!Or:lr no L 0 scmcstn~ tlo cxcrcicio Uc i87!t- 18RO a/ distribuição 
de 1 r_r.e~i\QS frita pcl:t Ordem <I e ~L 1lC ~etcmhru de 187R para o cxcr-

ricio ''" IoiH- 137~1. 

:Ministerio elos Neg-ocios da FazeJH]a .- Hio ele .Janeiro em 
2\J de Agosto de 187\J. 

Alfonso Celso do Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do 'l'hesouro Nacional, declara aos Srs. Inspeclores das The
l5ourarias de Fazenda que, vigorando no 1." semestre do 
cx~rcicio de 187\J- 1880, até ú promulgação da respectiva 
Le1 de Orçamento, a de n. 2792 de 20 de Outubro de 1877, 
em virtude do Decreto n. 2877 de 28 de Junho proximo 
passado, subsiste a distribuição feita pela Ordem de 21 de Se
tembro de 1878 para o exercício de 1878- 1879, como já foi 
determina LI o pela Circular n. 2~A de 28 de .Junho de 1877, com 
relação ao do 1877 -1878. 

Afl'onso Celso de .1ssis Fi,queiredo. 



I>ECISÜES IJO r:on:nxo. :lúl 

N .. lí}j:i,- Gl!EHHA.-E~I 2!) DE AGOSTO DE 187!), 

Ocdam qnc totlas as pra<;<u do Exercito alistaüas antes da Lei n. 21107 tlc 
:H llc l\Iaio tio 1877, o !pie concluiram o seu tempo de serviç-o {lcpois da 
pmnmlgaçcio lia me:;ma lei, t{~lll direito ao Sldtlo t!uiJrado corrc . .;pon~!J!ntu 
ao da primeira pr;1~1. 

Ministerio -dos Negocias da (;nerra.- l\io tlc .bneiro em 2!J 
de Agr!S!o de Hli!J. 

Illm. c Exrn. Sr.- Tentlo V. Ex., cum a infnrnw~·iío n. 82l 
rlo ~'f do .Julho pro"imo findo Lia 1\Pparliçüo a seu cargo, su!J
mettitlo :í eomdrlera~iio deste )Jinbtcrio o oflir'io rJue lhe 
dirigiu o Conunando rias Armas da Província do Hio t;rando 
do Sul em 10 do dito mez, sob n. 1607, commnnicando haver 
o Comm:mclante elo 4. 0 batalhiio de infantaria eonsnltatlo se 
o disposto no Aviso de 30 ele Janr•iro, publicado na Ordem 
do Dia de,;sa l\oparti<.!iiO n. 1MTJ, rln :H de .Junho rio ltlí8, 
relativamente á gratiliençiio do soltlo dobrndo concerlid:1, 
ainda mesmo som engajamento, ús prar:as volnntarins o ro
erutad~ts do data nnturior ft promulg-:1ç~o rla Lei n. 2G07 do 
:Jl do 1\I:tio do 1877, dPvo-se tornar r•xt•Jw;ivo ÚIJllüll::t~ fJIW 
concluírem posteriormente o rP:<prwtivo LCIIIJlO, rll'daro a 
V. l~x., para seu conlleoiuwnlo nem solur.·iio ;i inrlirarla con
sulta, que torlas as Jll':I\'US ali~tadas no Exercito nntr)S da 
publicação ela cit:Hla lei, e que concluíram o seu tempo de 
serviço depois tln alludida promulgar:ilo, tem direito ao soldo 
tlohrarlo, correspourleutc ao da primeira praça da <lrnl:l n rJLHl 
pertencerem, do conformidade r:om o cstaluido na 2. a o!Jser
va~~iio do Decreto n. 210ii do 8 do Fevereiro tlc 1873. 

Deu~ Guardo a V. Ex.-Jllarqne:::do llaval.- Sr. ConsrJ
Iheiro Ajudante General do Exercito. 

N. liiiti.-(;UEJ\JL\ .. -EM 30 Dg AGOSTO DE 1H7U. 

Declara (JUC aos alnmno~ da Escola do Infantaria c Cavallaria tio Hío Grande 
do Sul deve ser fornccitlo, além tias po~~as de fardamento, tplC lhes Culll~ 
pé tem, mais um capote, eom a dura0ão Jc dous anuos. 

~Iinislerio rios Nr-goeios da Guerra.- Hio de J;moiro em ::o 
de Agosto de 187U. 

111m. c Exm. Sr.-·U••daro a V. E\., para sfln eonhe
•:imento e !in::: ronvenicnlcs, rJuo aus éilumHu:; •la E.-;cola Jc 
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lnfanlari;l c !:avaliaria da Pt•ov incia do llio Grantle do Sul 
deve ser funwcitlo, alt:~m das p~~·as de fardauwnto, t]Ue lhes 
compelem, mais um eapott'. rom a dnra~·iio de dous anuos, 
e conforme o lllodelu m;md;ulu a•loplar p••r Aviso de i> de 
Junho de 1850. 

lleus Guarde a V. Ex.-M1ti'tJUCZ du llcrval.-Sr. Cun
stJlheiro Quartel-l\lestre General . 

.N. citi7.-F,\ZE:\UA.-E~1 30 DE AGOSTO DE 187\.J. 

O inJhi1luo que, uo IIJcsmn editicio l'Xcrct>r mGLis tle uma profissão, l'st,á su
jeito á maior das \ax<>.s fixa:; impustc1 suhre 1:ada Ulll,t das HH'smas l'rotls::.lic~ 
al~m Lia proporeiunal. 

:\linisterio dos :\cgocios Lia Fazelllla. -H i o LI c .Janeiro em 30 
ti e Agosto de 187\.J. 

Afl'onso Celso de A~sis Fi~ncin~do, l'rcsit!cute do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, dPc.lara ao ::>r. lnspeetot' da Thcsou
raria de Fazenda da Proviueia de S. Pedro do Hio tirandfl do 
Sul, em resposta ao seu ullicio n. \.!8 tle li tlc Julho proximo 
lindo, que o indiviJuo que no mesmo cdilicio exerce :1s 
profissões de pharmacep.tico c de advogado está sujeito :í maior 
tias taxas fixas impostas ~obre t:ada uma das ditas profissõe~, 
c ttnt'Çsomnwda com a proporcional ou por si sú, caso esta 
niio exista, maior remia produzir para os cofre~ publicas, na 
ft'lrma do art. 17 do HC'gulamento annexo ao Deereto n. iiü\.JO 
de 15 de Julho tle 1871 . 

.lf(unso Ct'lso de .lssis Fiyuciredo . 

.N. 1!58.-FAZENUA.-EM :10 DE ,l(iOSTO DE 187\.J. 

E' prohibido admiltir esc!· avos eomo O[JCI'flrios ou s, rcntí-'S nas H e partições 
publicas, (111ando cií-Stam ingenuos ou tiiJcrt.os -1110 ~c prestem para o 

servh;o. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda .-Hio LI e Janeiro em :JO 
de Agosto de 187\.J. 

All'onso Celso tlc Assis Fig-ucir•~tlo, Presit.!cnlc do Tribunal 
do Thcsunro Nacional, autoriza o Sr. lnspeclor da Thesou
raria do Fazenda da l'rovineia tlc Mato tirosso para pagar, 
por conta da vcr!Ja 'E\l'n:i•:ius tindus •:dr~ 187il-187!l, n tio 
,·redilo ,_·on•·cdid'l pd;1 ll'-''''lu•;:i•J Lc:.;i,Lilira 11. ::!tJ'l7 ti•J ~~ dt· 
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rorn1nte mcz, ns divid:1s ront1~mpladas nns rt•lnr:i'íes que 
acouqwnlwram o~ seus ollicios ns. 48 de 23 de .Julho dt~ 11::!77 
e 2i e ~8 de Abril jll'oximo passado, na ill1portanei:1 de 
MUii81)Uli'1; devendo. ponlm, ::mnullar dcHc nedito tod;1~ :1s 
quantias que, em virtude da Circular n. 13 deU de Ahril 
ultimo, tiverem sido JIMgas a prar:as de pret escus<J' do ser
viço, e que tenham vindo inl'luidas nas mencionada-s 
I'P(al"tJ;'S. 

1'1Ít· l'sln oec·n>i~o lemhrn :1n dito Sr. lnspPdor cptl', sPntlo 
prohiiJido pnlo,; llec:rnlos tle :W di' Junho n ~O tl1• Setl'llthl'O 
de Hl:ll ndmittir escravos como oprrarios ou serventPs nas 
lleparti~."ões publicas, quando existam ingenuos ou liiJertos 
que se Jll'CSt<'lll para o ~Prviço, não sr, púiiR tnlPI'<il' a eonsl~l'
vaç~o, no Almoxarifado do Arsenal de (;uena, dB illHH"IIrios 
P >Rrventes nsernvos; não sendo criVPI !jllll haja falta de 
homPns livres que os snhstitnam. 

Sd tem Ioga r o connieto fltl jnrisdic(::to qn:tniiO qualqur>r aulorid:ldl' jltdi ·i.lrÍ;t 
t'onheccr (.il'Pctirallwulc de ubjl'çtu ad1uiuistratn·o c Yieo-\er:-;a. 

Ministerio do.~ Nrg-oeios da Fazentl<~.-1\io de JanPiro em 
30 de Agosto dcl8iU. 

A ITonso Celso de Assis Fig-ueiredo, l'rnsidPntc do Tr·ilmnal 
tlo Thesonro ·Nacional, deelnra ao Sr. Inspee~or dn Thrsou
raria de Fnzcnda da Provincin dP S. l'nulo. Plll rPsposta ao 
seu ollieio n. 11ff de '2{) de .I ul h o JII'OXi 1110 lindo, que não tl 
ealtivel, corno propoz o Proenrador Fisenl, o eonllit~ln de jnris
dicçfio p(~lu fado d1~ n~o !'erem admittidos pelo .lniz eum]w
tente os novos sequestras rer]ueridos contra os liatlores dos 
Collectorcs das rendus gcraes do nmnieipio de Surocahn e Li
meira, ponpwnto o conflicto !11~ qne se lrnta sti se dú quando 
uma auloridadt) judir·iaria estiver conhecendo dl'ectivnmente 
dt) algum o!Jjecto ::ttlministralivo, ou vicP-VIlrsa, na fúrma 
dos arts. 21 e 2tí do llccreto n. ·J2!l de rJ de Fevnrciro de !812, 
o que não :l!:Oiltece no caso vertcntr,, em CJIW n Tltrsonraria 
entendeu muito hem dr,vcr nntoriznr o dito Procurarlor Fiscal 
p:l!'a requerer o sequestro con trn os flndorcs d:1s rf)lt>ridos 
Collectore,;, mas o .Juiz indC'forin o l'CI]twl'inH~IIlo por niio ~e 
apresentar n Fazenda Nncionnl eom n sna inteJII;:Io fuudada 
l'lll contn corrente nos termos da Lei de 2~ de DeZl'llliJro de 
f861; decidindo, portnnto, c~1rl:t nm na sun nlf':,da P tratando 
•lo Ds,nmplo drntro da..; raia.: de sna .iurisdicr)rÍ. 



N. ~GO.-AGl\lCLLT l"IIA, r:omllmCIO E OBHAS l'l;Bl,lCAS.
EM :JU lJI' AGOSIO DE 187\J. 

N. !.2.-l." Secção.- llirudoria do Commereio.- Minis
tf)rio dos Ncgocios da Agrkultura, Conuncrcio P Ohr:JS l'u
!Jlieas.-l\i<l do .Janeiro eu1 :m rk Agosto de 187\J. 

Fil'a V. S. antoriz:~1lo a mantlar P'''r Pm eircnlar,iío as novas 
cst:nnpilhas do CorrPio, 1los \calores tle 700 c li'OOO (setPCI)lltos 
t\ 111il r{\IS) ronfurtne solicita em seu ollieiu tbtallo do 
houtPlll. 

llens (;nard'\ a Y. S.- .furTo Li os Vieira Crmsausü•J dr• 
Sinmdui .-Sr. llin·rlor (;er:'l tlos Coneios. 

;\:. <Íül.- Al;l\lCULTlHU, CO.\DIEHCIO E 013HAS PUBLICAS. 
- EM ;H) IJE .\I:OSTLJ DE 1Hí!J. 

})[L sollu:J:o a uma con~ul!a acc1 c a de mctli~·.lo de terra~. 

~- i.-::2." Sccção.-llirectoria da Agricullura.-Minis-
1f\rio dos Nt•gocios dn Agricultura, Commcrcio c Obras Pu
blicas.- Hio de Janeiro em :JO de Agosto de 187\J. 

Illm. e Exm. Sr.- D:nHlo solur:lo á consulta feita [IOf 
Y. Ex., t'lll ot'fi1:io tio ::!H dn J\Iaio ultimo, tl!\elln·o-Ihc: 

L" (.lue a tnedif:.:lo das terps Jll'did:,s, J!Ol' compra, JllcHlC ser 
feita por pesso:1 da t•onliatll:a do prctcntleutc, eomtanto qne 
sl'j::t prolhsiuml deviilatmmtc lw!Jilitallo, para o tim de d::.r 
:mthentieitlade (t pbnta da HWdiç~o; P, portanto, nenhum 
inconnuiente hn em que sejn l'!lt:nrrrgado desta o Juiz Com
lll;S!,ario, 11ão ('01110 Ud, m:1s como simpll's Engcmheiro, cir
eumstancia que, ali(l'. SI' n:lo d:'t ua l!ypothesc constante do 
mencionado ufll<;io de V. Ex. 

2." Quo ú snlJrrditn medi1::ío n:io ú ;1pplic.nvel a disposiç~o 
dos arts. ft(), ;;o, [il e [i:l tln l\r•g·ni<nlll'lltn IJUf) liai\OU com o 
Dt•crcto n. 1:118 de :to <lu J:llldro de IH01, os qunes tratam 
exelusivanwnte dos c;,sos tlt•. 1nedir,~~u twra kgitinuiç<io de 
J)(H'SL'S e rcvali1lação de ;;csrnariu:; c ontrus eonceo;sücs. 

Por ultimo, cahc-mc lll'tlarar-lhc que, sendo leigo o Juiz 
Comrnissariu a que V. E'<. sD refcn', cunYr\111 sulistitúil-o por 
Enge11lH'iro devid:mwnte liabililnclo, ü, na f:1lta deste\, sn 
lJOUVüJ' urgcnein, pelo .Juiz Munieit'al. sl'gunllo autorizn, aliús 
cxt:üllCiOlwlmente, o Avio;11 tlc 11 de Juulw de I8fi:i. 

U,ous Guarde n V. Ex.- ./oiío Uns Vitim Cansansiiv tle 
Sinim/IIÍ .-!'r o l'n·sitll'lltl' UH l'l'O\' im·ia tlc l\lato Grosooo. 
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N. (],6~.- IMPEHIO.- E~! :w DE AUOS'fU DE l8i9. 

:\1anua <tllo >C r·ontinno a olrscr>JI' o Itegulamenlo 11. 3069 Jo 17 de A!Jril 
de 186'J S<Jhro o registro eivil. 

1.• Dircctoria.-Ministerio dos Negocios do Imperio.
Hio dd Janeiro em :Jo de Agosto de 18í9. 

Sua Magestaue o Imperador, Consi1lerando que não tem po
dido ser exectttndo plen(llllente o Hegulnmento anmxo ao 
Decreto n. üG01, de ';;!;) de Abril de l8J!, por depender ainda 
de ;1pprovaç1io do Poder Legislativo na parte que se refere á 
penalidade c efl'eitos do registro dos na~cilnentos, Cilsamcntos 
e obitos, de conformidadt\ eom o nrt. 2." da LPi n. i82U de 
!I de Sctl'Inhro de Ul70; Considerando que sem o correctivo 
das multas estabelecidas no mesmo regulamento é impossível 
conseguir-se um trabnlho regular e completo daquclle re
gi:itro; Considerando, finalmente, que, em quanto nfto fôr exe
cutado em tod:1s as suns partes o citarlo regulamento, ficariio 
privados do sobredito registro os nadonaes, ou estrangeiros 
não catllolicos, visto que o reg-istro dr~stes rPgulava- se pelo 
capitulo :.1. 0 do Decreto n. :JOU9 de fi de Abril de 18(l:J, que 
foi expressamente revogado em pnrte de seu art. 19, c 
substituido ou alterado nos seguintes nrtirws por novas dis
JlOsições exaradas no mencionado He::;ulanJCuto: Ha por bem 
mandar decl:liar á lllrna. Camara Municipal que continue a 
observor n2 parte que lhe diz respeito tod~s as disposições 
contidas no citado capitulo do referido Decreto de i8U:3 até 
que a Assembléa Geral dê a soluç~o de que depende a exe
cução plena do dito regulamento. 

Francisco Jfaria Sodré Paein1. 

:\'. (],63.-FAZENDA.-El\11 DI' ~ETEMBHO DE 1879 . 

.Ministerio uos Negocias da Fazenua .-Hio de Janeiro em i 
4lo Setembro de 18í9 . 

. \ll'u!ISO Celso de Assis Figtlciredo, Presidente do Tribun~l 
Li o 'l'he;ouro Nacimwl, autoriza o Sr. lnspeetor Lia Thcsou
raria de Fazenda da l'rnvineia do Par:'t para pag-nr, por conta 
da verba -Exereidos lindos- de l8i!l-1880, as dividas con
templadas n:1 rel::\:iío fJUC remetlt•n com o seu nllieio n. 3i de 
H de l\larço proximo pnssado, na im port:meia de l:l: 8UO~~:í37. 

Declara-lhe, porém, que o Ollicial de Descarga 1\Iigncl Fa
ctmdo de Castro :Menezc~ o nutr11 qualquer Jws lllP8nw~ eir-

nr.eh:õr·~ •lo V~i~l. :tl 
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cumstancias não tem direito, por inteiro, ú ajuda de custo de 
preparos de viagem, no exerci cio de 1877-1878, se t1 verem 
recebido em 1876-:1877, por ser isso prohibido pelo art. 8." 
d·1s Instrucções de 24 de Julho de 1863; devendo nef'sa con
formidade limitar o pagamento á metade, se, dentro de dous 
mmos, se lhes fez igual abono, ou se, por terem-no requerido, 
conservarem direito a elle, regulando-se, quanto a esse di
reito, pelo que determina a Ordem do Thesouro de 31 de 
Agosto de 1860 á Thesouraria de Pernambuco, publicada no 
Boletim do Governo do mesJHO anno, 13. o tomo. 

Affonso Cf/so de .4ssis Figtwiredo. 

N. 4,64.-FAZENDA.-E~I 1 DE SETEMJJI\0 DE 187U. 

Compete ás Thesourarias de Fazenda o proce;so de tomadas de contas de 
quaesquer rcsponsaveis á Fazenda Nacional. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 1 
de Setembro de Hl7U. 

Affonso Celso de Assis Fi.gueircdo, l'resitlcnte do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspeetor da Thesonra
ria de Fazenda da Provincia de S. Pedro do Hio Grand1• do 
Sul, em resposta ao seu officio n. 26 de Hi de Fevereiro pro
ximo passado, que faça n•gressar ao serviço da mesma Repar
tição o 2. o Escripturario Manoel José Pinheiro, que se acha h a 
muitos annos em commissão no Arsenal de Guena de Porto 
Alegre liquidando as contas do falleeido Almoxarifc Vasco 
Fernandes Lima ; porquanto. o proces~o da tomada das contas 
desse e de quaesquer outros respons:1Yeis ú Fazenda Nacional, 
r.ompete, na referida provineia, :í dita Thesouraria, na f"órma 
do art. 1. o ~ 3. o do Decreto de 22 d1) Novembro de 185! c 
art. 7. o do de n. 2:iMl de 10 de l\larro de 1860. 

Affonso Celso de .tssis Figueiredo. 

N. Mi:i.-JUSTIÇA.-EM 1 DE SETEMJJHtl DE 1879. 

IncnmpatihilidaUe JlOr parentescn de gráu prohibido. 

2.• Secção.-Ministerio tios Negocio~ da Justiça.- Hio de 
Janeiro em i de Setembro tle i879. 

Il,m. e Exm. Sr.-Com o officio n. i58~ de i9 do mez pro
ximo findo, transmittiu V. Ex. o requerimento em que 
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Mi"ucl Ferreira Vclloso pede ser reiutcg-rado nus olficios de 
Pa~tidor e Contador do termo de C~rnnrú, llcando sem 
effcito o Decreto de 7 de Ago:;to de 1872. que considerou 
aqnello serventuario incompatível com o seu coneunlutdo. 

Em resposta declaro que não proeetle a rm.:lmnação, por
qunnto o fundamento dnquelle derreto ninda subsiste de 
accr\rdo com o de n. 68H de Hi de Fevereiro de 1878, c {; 
inapplica I' CI ao caso o precedênte iuvoeatlo pelo reclamnnll'. 

Deus GunrdP a V. Ex.-Lafúyette llodrigucs Pe1·tira .-Ao 
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. (t66.-.iUSTII,:A.-EM 1 DE SETEMHuo de 187\1. 

Modo de contar a os' a da. 

2.• Secçiio.-Ministerio dos Negocios da Justi~~n.-1\io lle 
Janeiro em f de Sete1nhro de 1879. 

Illm. eExrn. Sr.-Em re:iposta:w otncio de V. Ex. n. !i21, 
de :ZO do mez proximo passndo, declaro fJIJ() n est.1da só se conta 
ou do dia posterior ao da diligeneia, qu:wdo estn nilo se con
cluir no mesmo dia (art~. 25 e 122 do Hegimento de Custas), 
ou quando nuo se realizar a mesma jiligeneia por facto inde
pendente da vontade do Escriv:lo, ou do Juiz, nos termos do 
art. t2:J. 

DcmsGuardea V. Ex.-Laf'ayette Rodrigues. Pereira. -Ao 
Sr. Presidente da Província de :Minas Geraes. 

1\. 1!i7.- AGRICULTURA, Cü:\UIERCIO E OBIIAS l'F
BLICAS - EM 2 DE SETE~IBRO DE !Ri\!. 

Declara rpw ao 1\linisterio da Agricultura, Commereio c Uhras Puhlicas 
pertence exclusivamente resolver sohre tr.Insfereneias Je conccssü~s do 
pcnnas d'af..:ma. 

N. iH.-2." Secçiio.- llircctoria das Ohras J>nhli!'as.
Ministerio do> Negoeios da AgTicultura. Commereio e Ulm1s 
PniJiieas. -H i o de .Janeiro em 2 de SetemiJro de 18í9. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo-se feito na H1~cebedoria do Mu
nicípio da Corte, dunmte os mezcs de Agosto e Sote1ubro 
ultiuws, diversas transferencias rle conc!'ssões de pennas 
d'agua, 'em a intervenção dPste 1\Iinistcrio, ~~o q 11<1l pertrnce 
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exclusivamente resolver sobre taes graças, conforme já foi 
declarado á esse :Ministerio pelo Aviso n. Mi de lO de Se
tembro de i8!:i6, digne-se V. Ex. de ordenar que cesse 
semelhante pratica, informando aquella Repartição porque 
procedeu contrariamente ao disposto no citado aviso, e se 
foram pagos os direitos' de todas as transferencias que fez, e 
especialmente i\ que se refere a Francisco Ferraz de Macedo. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vil'im Cansausào dr! Si· 
nimbú.- A' S. Ex. o Sr. Affonso Celso de A~sis Figueiredo. 

N. ~6~.- FAZENIIA.-EM 2 DE SETEMBRO DE 1H7\J. 

Sei lu a fJIII~ !':-:.lão sujcit:ts a-; pro~.:uruçüo::; para. o recubimonlo tle tlinhciro~. 

Ministerio 1los Negocias da Fazenda.-Hio de Janeiro em 2 
de Setembro de i8i\J. 

Affonso Celso ue As,;is Figueireuo, Presidente do Tribnnnl 
do Thcsouro Nncional, derlara ao Sr. Inspector da Thcsonra· 
ria de Fazenda da Província do Rio Grande do Norte que as 
procurações para o recebimento de quantias, quer estejam ou 
não depositadas, devem pagar o ~ello de que trata o :ut. i3, 
§ i. o do Hegul:nmnto annexo no Decreto n. M>O:i de \l de 
Abril de i870 ; porém, quando uellas resultam cessão, tr~s
passe ou qualquer transacção que envolva mandato proprw • 
mente dito, é cobravel o sello proporcional, como já foi resol· 
vido pela Ordem n. 45 de I7 de Agosto de 1878, cxpetlida á 
Thesouraria do Maranhão. 

Affonso Celso de .I ssis Fioueh·edt>. 

N. "'6\l.-FAZENDA.-EM 2 D" SE'I'EMill\0 DE H!i!.l. 

JnJefere um recurso 'obre c morim até :lã fios> submettido a despacho 
como • algodão crú liso·~·, 

Minislerio do~ l\'pg·ncios da Fnze1,d3 .- Hio de .lmlCiro em 
! dr! Setembro de 187\l. 

Tendo sido presenle ao Tribunal do Thesouro :\acionai o 
recurso inlerposto por Norton Megaw & Comp. da rlccisão de~sa 
lnspectorin que dM;siOcou como • morim até HJ fios > a 
mercnd(lria ~~onst~mte rla ;nnostra juntn, vinda do Liv<'rpool 
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no vapor inglez Halle!J e submettida a despacho pelas notas 
ns. ti!Hti e 6916 rle 28 de Setembro do anno passado como 
• algodão crú liso •, o mesmo Tribunal resolveu não tomar 
conhecimento do recurso, por estar dentro da alçada dessa 
lnspectoria a importancia dos direitos que foram pagos, e se 
haver guardado no processo as formalidades legaes. 

O que communico a Vm. para seu conhecimento e devirlos 
ell"ei tos. 

Deus Guarde a Vm.-A(fonso Celso dt! Assis Fi!rnPiredo.
Sr. lnspector da Airandega do Rio de Janeiro. 

N. ~70.-.FAZENDA.-E~f 2 DES~:TEMDRO DE !879. 

Os recursos de decisões das ·
1
Aifandegas dai provincias, não sendo de re· 

vista, devem ser interpostos para as respoctivai Thesonrarias de Fazenda 
e •leslas para o Tribunal do Thesouro. 

Ministerio rlos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
2 de Setembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis .Figueir·edo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacionnl, devolve ao Sr. lnspector da Thesou
raria de .Fazenda da Província da Bahia os inclusos papeis 
que remetteu com os seus ollicios ns. 18, 29, 48, 51 e 67 de 
H e 24 de Fevereiro, 4 c 8 de Abril e 7 dr- l\Iaio do corrente 
anno, relativos aos recursos interpostos por Pinho Teixeira 
&: Comp., Teixr-ira &: Hasselmnnn, Snntos Mira&: Comp. e 
Meister Zoll &: Comp., afim de que a mesma Thesouraria tome 
conhecimento e decida como julgar de justiça, facultando aos 
interessados o recurso de sua decisão para o referido Tribunal. 
quando assim lhes convenha ; visto exceder a importancia rios 
direitos cobrados pela Alfandega a alçada della, e não po
derem por isso ser admittidos corno recursos de revista, na 
fórma do disposto no art. 76~ do Regulamento de 19 de Se
tembro de 1860. 

Affonso Celso de Assis Fi.IJ'!!iredoT-- .. 
\fi 11!' ''I 

/' ! ,, 
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N. ~7i.-FAZENDA.- EM 3DE SETEMBRO DE :1.879. 

Manda retirar da circnla~:ilo os titulas de 500 e t~ cmittido< por parti· 
cnlnrcs Illl citlado I! o J)iamantina. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de .Janeiro em 
3 de Setembro de !879. 

111m. e Exm. Sr.-Recommendo n V. Ex. que mande 
retirar da circulação, pelos proprios indivíduos qne os pas
s:Ham, OS v:l\e;; 1los valorrs dr iJOQ rs. e l.l\ que. a titulo 
dfl troco, circulam na ridatle tk Diamantina, segundo consta 
d~s infornwções que V. Ex. n~mf'tten por cúpia eom o seu 
oflieio n. :1.2 de :25 de A::.~osto proximo findo, sob pena de 
proceder-se crirnínaltnf'ntll contra elles. 

Deus Gu;;rde a V. Ex.--An"onso Celso de Assi.~ Fi_queiredo.
A' S. Ex. o Sr. l'rrsidente da Província de Min:1s ,;erars. 

N. 47~.-FAZENDA.-EM 3 DE SETEMBRO DE i879. 

Indr.fere um recurso Robre c·lassitiea~·ão dP- •morim Htó 15 fio~·, snhm~t
tido a dcspar,ho I'O!TtO ca\~odâo t'fÚ Ji!'.O•. 

Mínísterio dos Ncgol'ios da Fazenda.- Rio de Jav,eit·o em 
:l de SetemlJr,) de H! i\!. 

Comrnuníco a Vrn., 11ara os devi rios e !feitos, qur. á vista 
do disposto no art. üOG do Hrgnl:~mento d1) l\l de SNembro 
de 1860, foi indeferido pt•lo Trillnnal do Thesonro Nacional 
o recurso interposto por Phipps Irrnnos & Comp. da decisão 
des'a lnspectoria de 31 de Janeiro do corrente anno, que maR
dou considerar como •rnorim até Hi fios• a mercadorb con
stante da amostra junta, vinda de Liv!lrpool na yapor inglcz 
La/ande, e submellida 11 despacho pela notn n. 3'192 de \l 
do dito rnez, como •pann.1 de algodão crú liso• . 

Deus Gnarde a Vm.- A.f{onso Celso de Assis FiguPirrrlo.
Sr. Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro. 
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N. ~73.-GUERRA.-EM 3 DE SETEMI!RO DE 1879. 

Dedora como se deve proceder quando o commando de uma companhia tiver 
do recahir em um Alferes, havendo no respectivo corpo Oflirial de igual 
patente com as honr,>S tle Tenente. 

Ministerio dos Ne!!ocios dn Guerra.- Rio de Janeiro em 
3 de Setembro de 1879. 

Illm. r, Exm. Sr.- Foi ouvido o Conselho Supremo Militar 
sobrn o officio qnt~ V. Ex. submctteu á consideração deste 
Ministerio com a informação da Hepartição a :;cu cargo 
IJ. HW de 30 de Dezembro do ~nno passado e em que 
o Tencnte·Coroncl Commandnnte do t,o batalhão de infantaria, 
pondernndo que o Alferes Gnspar Ribeiro de Almeida Barros 
é Tenente honorario do Excreito c que pútle reeahir em um 
Alferes o comrnando da companhia, consultou: 

l. o Se deve nomear o mais antigo ou o referido Official, 
embora mais moderno. 

2. o Se em servi co no batalhão deve o ui to Alferes usar das 
insígnias de Alferes ou de Tenente. 

E Sua Magestade o Imperador, Conformando·sc por Sua 
Imperial Besolução de 30 de Agosto ultimo com o voto do 
Conselheiro de Guerra .Joaquim Rayrnundo de Lamare, exarado 
em Consulta de 28 ue Julho deste anno, Houve por bem 
Declarar: 

i. o Que, quando tenha de recahir o com mando de com
panhia em um Alferes, deve sempre ter preferencia o mais 
antigc em posto ou graduação, embora hnja no corpo Alferes 
mais modr,rno com o posto honornrio de Tenente, que poderá 
servir em qualquer companhia commandacla por Capitão ou 
Tenente. 

2. o Que as insígnias do poste honorario podem ser usadas 
no uniforme do corpo a que pertencer o Official que gozar de 
tal tlistincção. 

O qur cornrnunico a V. Ex., para seu conhecimento e fins 
convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.-llfarquez do Haval.-Sr. Conse· 
lheiro Ajudante qeneral do Exfll'cito. 
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~ão pódc 'rr occnmuhdo o exercido do cargo de snpplcntc dr Juiz Mn· 
Hicipal e llc:·;parhontc da .\lfont!cga. 

2.• Secrão.-Ministerio dos Negocio~ da .Tustiça.-1\io cln 
Janeiro r,m 3 dr Sntembro tln i Ri fi. 

Illm. e Exm. Sr.-Appruvo o adn prlo qual V. Ex., na 
conformidade do art. li." ~~ L o r :J. o do Decreto n. 182/j, de ~2 
de Novembro de i8ii r: AYiso n. 89 tle r~ de .Junho de l8f1i, 
demittiu do cargo de l. o supplente do Juiz Municipal e de 
Orphiios do termo de Corumhü atar1uim Timotheo Hibeiro, 
visto não poder ~er arcumula o excrcicio de~'c car~o 
no das fnncções de DrspaehantD r a Alf;mdcga. 

Deus Guarde a V. Ex.-[a(nyrtte Rodrigues Pereim.-Ao 
Sr. Presidflnte dn Provinda c!P l\lato Grnssn. 

N. \7!i.-JUSTIÇA.- EM f; DI~ SETEMBRO m~ i8i9. 

r.ontagem fla est;u]a:~ um escrivãc. 

2. • Secção. - Ministerio dos Negocias da Justiça. -Rio 
de .Janeiro em ft- de Setcmi1ro dP 1879. 

111m. e Exm. Sr. -Com o offirio n. H t1e·19 de Fe
vereiro ultimo, submetlru V. Ex. ü decisiio do Go\'ernu 
Imperial a reclamnçiio do Escrivão dt\ Orphãos do termo de 
S. Francisco, nessa provinein, João Polyearpo l\lnchado da 
Paixão, sobre o fneto de se lhe contar em um processo de 
inventario sómrnlt\ a estnrln correspondon te a tres rlias. 

Em resposta, declaro a V. Ex. que, devendo os Escrivães 
de Orphãos, na fórma dos nrls. i22 e !46 § 2. o, remissiyos 
ao art. 25 do Hegimenlo de Cuslfls, ter a mesma estada 
que o Juiz, 1\ applicavel áquelles serveuttwrios a limitação 
do art. 3~ do citado regimento. 

Dens Guarde a V. Ex. - La(a!frtle Rodrigues Pereira. -
Ao Sr. Presidente d11 Provincia de Santa Catlwriua. 
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N. 117ti.-MAHINIIA.-Anso DE ;; DE SETE.I!Il!l<J DE Hl79. 

Decbra qnc se a impurtancin dos Yencimontos raucionados on retidos f,jr 
i~ual ou cxr.cder :1,0 al~ancf!, !!:To :--r tlcrem col)1'/lL' os juros de !.1 °,'

0
• 

N. 1817.-q.' Secção.-Ministerio dos N1~gocio,: tla Ma· 
rinha.- Rio de .T~neiro em ti tlc Setembro de 1879. · 

Declnro a V. S., em resposta ao seu oflicio 11. ;; de 21. de 
Julho ultimo, que, vr·rilicada a ai!Pgariio do Ollicial de Fa
zenda José Frauciseo da Coneeição, dt· serem as snas cauções 
superiores nos nleances de que V. S. trata, não é o mesmo 
Ollicial de F:1zenrla obrigado no pagmurn!IJ de juros sobre a 
importancia d,1s ditos alcanc~ 

Para casos idcntieos, Jlca &talwleeido como regra que, se 
a importancia dos vencimentos eílnci(!Utldos ou rrtidos fôr 
ignal ou exceder ao al~auce, não se devem contar os juros de 
nove por cento (9 °/0 ). 

Deus Guarde a V. S.-J,:ão f?,•Jn•i,.rt d·· llf'mm.-Sr. Con· 
tailnr da 1\I:Jrinha. 

N. 1177 .-FAZENDA.-E~! ii DR SETEMB!\0 DE 187\1. 

\s casas em (jUe se joga o )o to ou vispora não podem entrar na classe das in
dustrias licitas para o lançamento c cobrança tio imposto rcspccth-o. 

Ministerio dos N e~ocios da F<~zenda. -Rio de Janeiro em 
)) de Setembro de 1R79. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesou
raria de Fazenda da Provincia de l\Jinas Geraes, em resposta 
ao seu oficio n. 62 de 19 de Agosto proximo findo, que não 
püde ser approvada a deliberação que tornou em sessão da 
Junta, de a~;;emelhar as casas em que se jog-a o loto ou vis
pora {ls de bilhar, para pagarem as taxas Jlxa e proporcional 
da 2." classe olas tabellas A c D do Decreto n. ü!J80 de 20 de 
Julho de J878, porquanto, sendo de azar aquclle jogo, est:i 
eompr~~.. _adido na prohibição do art. 28! do Codigo Cri
min:d, e não póde entrar na cl~sse das industrias licitas 
para o lançamento e cobrant~a do respectivo imposto. · 

Affonso Celso de As.çi,ç Fi,queirl'do. 
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N. 478.-FAZENDA.-EM i'i DR SETEMnno DE 1879. 
1 .~ J { 

Mantla promover a revogação d" postura f\Ue permitio I c"as em que se jogue 
o lotn ou vi~pora. 

Ministerio dos Negocio,; ela Faznncla. -Rio do .Jnnoiro em 
5 de Setembro de 187\1. 

Illm. e Exm. Sr.- Constando das informações que vieram 
annexas ao omcio n. !i:2 da Thesourari;~ dt! Fazenda de 19 dt) 
Agosto proximo tlndo, wd~ti!'t'lll n<~ capital des!'a província 
casas em que se joga-c'l loto on vispora-, com permbsão 
da Camara Municipal; cumpre que V. Ex. promova pelos 
meios competentes a revogação das posturas que concedem a 
dita pcrmis-.:flo; Ut'\'ClHlo :-,Cl' c·rmsider:ldas casas de tavola
gem os e>tahrlccimentos f'lll que se c;;crec essa especulação. 
e illicitos os lucros delle.; auferiuos. 

Deus Guarue a V. Ex.-Jiffonso Celso dP Assis Figueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Prcsi!lcntr• da Provinci.J. de Minas Geraes. 

N. 479.-F,\ZENDA.-EM ti DE SETEMBRO DE 1879. 

As quitaçiir~ de quantias dcspr,ndid;,.s por cnmmissõos fle soccorros, por conta 
do Estado, não cstüo isentas do imposto do scllo. 

Ministerio dos Nego!' i os da Fazenda. -Rio de .JanPiro em 
5 de Srtemhro de i8i9. 

Declaro a Vm. que rel!'ulnrmente procedeu recommen
clando ao Inspeetor da Thesouraria de Fazenda da Província 
da Parahyba que exigisse do respectivo Escnviío a revali
dação do sello, que dei xon dr ser pago, das quitações por 
este lavradas, annoxas a oflieios elo Juiz de Direitu da ro
marea !le Campina Grande, de quantias que despencleu como 
memllro da commissão de soecorros á:;Evictimas da si~cca na
quella loc:llidade, com o frete de cargas remettidas á mesma 
commissão; visto não estarem taes documentos isentos !lesse 
imposto pelo art. t:J, §:L" do Regulamento annexo ao De
creto n. 450fj de 9 de Abril ele 1870, nem pela Lei n. 2792 
ue 20 de Outubro de 1877 n Circular !lr 12 de Novembro 
desse anuo. 

Deus Guarde a Vm .-Affonso Celso df Assis Figueiredo.
Sr. Antonio Caet:mo tla Silva Kelly. 
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N. l!80.-FAZENDA.-EM 6 DE sETEMBRO DE !879. 

~-\pprova a cxtinr~ão 11as Collectorias cte P;1tos e r..rthaceiras, na Provincia da 
Parahyha. 

Ministerio dos Negocios da Faztmda .-1\io de .Janeiro em 6. 
de Setembro de 187\1. 

Affomo Celso de Assis Figtlf'iredo. Prf'sitiPntc tlo Trihnna 
do Tllesouro N:u:ional, romtnnnic~ ao Sr. lnspeetor da Thc
sonrarin de Fncnda da Provineia da l'arahyba que tlea appro
v;H]a :1 rcsoluç~o qne tomou em St!sSito da .111nt:t de snpprirnir 
as Collectorias dns rendas get acs das vi IIns tln !'aios c Calw
ceiras, e nnnexnr a primeira :i tio munidpio do Tch:Pira n :1 
segunda á do de S. Jo:1o, rm eonscquencia de serntll muito 
imitndas as respectivas rendas, e distarem pomas lcguns 
destas nltimas localitlades. como informa em :-cu oflicio n. ftlt. 
de i3 de Agosto proximo findo. 

Affonso Celso de Assis Fi.queiredo. 

N. Tj81-FAZENDA.-EM !) Dll SETEMilf\0 DE 1879. 

Manda snspcnrlcr, na Provincia de Mato f;1·os::;o, a ('XCC'llÇão da Circular n. 
42 de 30 de Outubro do lR78, relativa a., exame rln 1Colloctorias. 

Ministerio dos Negocios da Fncnda.-nio de Janeiro em 
9 de Setcmliro de 1879. 

AfTonso Celso de Assis Fic:1wir:·dn, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacion~l. orrleua ao Sr. Inspcctor da Thesournria 
de Fazenda d:J Província dt~ Mato Grosso, em resposta aos 
seus officios n-;. ti6 P 57 de 2H e 2\l de .lunlto pnJ\itno passado, 
que suspenda a exeeuçiio da Cirt:nlar n. l!2 de 30 de Outubro 
de 1878, visto quo a despl'za calculnda para t•sse serviço niio 
corresponde na dita provinr:ia fts Ynntagens ,no eram para 
desejar; passando os nxnmes das Collectorws a ser feitos 
na mesma Thesouraria á vista eles livros 11110 serviram no 
exercicio em liquidação de 187H-i879, afim de se corrigirem 
os erros e defeitos que se encontrarem na escripturaçiio, 
e expedirem-se aos respectivos Collcctores as neccssarias 
ordens e instrucçõcs para o bom desempenho dos seus 
deveres; liquidando-se, outrosim, desde logo, os saldos 
rm dinheiro, estampilh:ls on ontros valores prlrtencentes 
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ao Estado, e dando o Sr. Inspector conta de tudo ao 'l'he~omo, 
para se providenciar como convier. 

Fica, porém, autorizada a despeza da quantia de 376~666 
com o pagamento das ajudas de custo e da gratificação a que 
tem direito o empt·egado que inspeccionnu a Collectoria de 
Miranda. 

.1ffonso Celso dt Assis Fi_rtu~irrdo. 

N. r.,82.-FAZENDA.-EM 12 nE SETEMBno m: 1879. 

O pagamento das de~pezas das colomas deve ser feito, nas mesma~ eol0nia-:. 
por empregado:; •lc Fazenda. 

Ministerio dos Negocios rln Fazenda.-Rio dr Janriro em 
l2 de Setembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara no Sr. lnspector da 'l'hesouraria 
de Fazenda da Província do Espirito Santo que, niio convindo 
voltar ao antigo systema de entregarem-se as quantias desti
nadas ao pagamento das despezas das colonias aos respectivos 
Directores, deve continuar esse pagamento a ser feito nas 
colonias da mesma província por ~mpregados da Thesouraria 
ou da Alfandega, que não sejam de escripturação, e mereçam 
confiança; convindo revesal-os mensalmente ou por tri
mestres, de modo que não fique prej udirado o serviço do 
expediente diario da Repartição. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 483.-FAZENDA.-EM i2 DE SETEMnno DE !87!!. 

Os recibos devem ser lançado• nas proprías contas ou nos rc<pcctivos pro. 
- cessos, depois de pago o sello tleYido. 

!!linisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
i2 de Setembro de 1879. 

Declaro a Vm., em resposta ao seu officio n. 25 de i8 de 
Agosto proximo findo, e para o fazer observar na 'l'hesouraria 
de Fazenda da Província da Parahyba, que as quitações 011 
recibos devem ser lançados nas proprias contas, ou nos res
pectivos processos, depois de pago a sello devido, e assig· 
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nados pelos credores, escriptnrando·sc no livro caixa n par! ida 
de tlcspeza, com roferencin no documento competente, p~ra 
descarg-a ao Thesoureiro, o sondo assignada a mesma partida 
pelo empregado que servia de Escrivão, pela fórma esta
belecida. 

Quanto :í consult:t con~tante da ultima parte do cit:tdo 
ollicio, cumpre que Vm. informe qunes são os documentos 
existentes na dita Thesouraria que julga no ca~o de serem 
rcalizatlos, com indicnçiio Ja natureza delleo, al1m de se re
solver o quL~ fõr de úireitu. 

Dons Guardea Vm.-Jffimso Cdso de .\ssis l"iguúmlo.
Sr. Antonio C<1ctano d<1 Silv<~ Kelly. 

N. ~8~.- FAZENDA. -EM 12 DE ~ETB~JIJI\0 DE 1879. 

Manua despedir os inJividuos que existam nas J\lfandcgas a titulo de 
serventes, c que não prestem o serviço braçal a. que são obrigados. 

1\Iinisterio dos Ncg,;cios da Fazenda .--Hio de Janeiro em 
12 de Setembro de 1879. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tri
bunal do The~ouro Nncional, determina aos Srs. Inspccto
res das Thcsourarias de Fazenda, de conformidade com a 
ordem expedida ncstn data á Thesouraria de S. Paulo, que 
recommendcm i1s Alfandega~ das respectivas provindn~ 
que mandem despedir quaesquer individuas que nellas exis
tam, sob o titulo de serventes, sem prestarem, porém, 
o serviço !Jraçal a que são obrigados, visto ser abusiva a 
conserva~ão de uma tal classe. 

tfl'onso Celso d,: .lssis Figueiredo. 

;..; . !l(·:ii.-- FAZENDA.- EM 1:::l DB SETEMBRO DE 1879. 

Iudl'fei'C mn rccur~o J'l'lath·o á Classificação de 'Imo rim estampado ~~ vhto 
Hão poder ser consillcraUo como de revista. 

,\linisterio dos Ncgocins dn l nzenda.- Rio de Janeiro 
o•m 12 de Setctnbro de 1H79. 

Communieo n Vm., par.1 os fins conyenientes, que o 
Trihnn:il dn Thesouro Naeional resolveu não tomar conhe-



cimento do recurso interposto por J. Abrnham & Filhos 
tia decisüo dessa lnsper-toria de 7 de Feverl'iro ultimo, que 
dnssificou como "uwrim ·~stamp:tdo• a 1nerca•loria 1~onstnntc 
tia ;l!no,;tra junta, vintla do t!avr:~ no vapor francez Ville 
d~ Rio de Janeiro, e sulJ:nettida a dt''P:•cho [!Cia nota n. 
279B de HezemiJru do anno passado, visto e,;t:'r dentro 
da alçada dessa lnspecltlria a iuqlllrtancia dos direitos que 
foram pago,;, e nãu se ltarer 1bdu irr.~gularid;,Lle ljlle cun· 
stitna de rerista o di to recurso. 

Deus Guarde a Vrn. -JJ[onso Celso de Assis Fi!Jueil·erlo.
Sr. Inspector Lia Alfandega do Hio do .Juneiru. 

N. 4,8(j. - JUSTIÇA.- E~I l:.l u: sKn:mmu LlK 187\J. 

Resolve du"ida sobn: o Bt•:.;imt·ato Lle Cusl<l!J. 

2." Secção.-l\linisterio 1los Nc'.!oeios da Justiça. - Hio de 
Janeiro em 12 de Sclt'llllJro d1~ 18í9. 

Illm. c E"un. Sn.- Cn111 olficio 11. V1ll de 2 do eorrenlt) 
transmittiu-mc V. Ex.. ;1 reprt•scntnç~o nm que os TabPlliãn~ 
e Escrivão,; do termo 1lo SI'I'I'O. rt·r·lamanllo contra o f~1cto 
de nflo lhes pennittir o .Jniz 1le Direito a pt~rt'<'tH:iío til\ cnlo
\umentos pelas intinw<:ões rios despaehos judiciae;;, pedi'IIl 
que se Jinnc a intolli(u~ncia !lu art. lOS do adnal Hegi-
mcnto tle Custns. 

Em resposta ealJe-nw declarar l[llt\ não proCI'tlt•. a rArla · 
macão em face da dontrina dos Avisos ns. 20 c ti17 de t:l 
de Janeir<~ e l!J 1le Sl'temhro 1íe 1H7!i. 11. ljJ7 tle :10 de No
vembro de 1877 1\ H de Març>~ ultim'l, junto por cúpia. 

Dens Guanlc a V. Ex.. -J,a(ayetle Jl'Jrlriyttes Pereinr.- Ao 
Sr. Presidente da Provinria du Minas Geraes. 

N. 187 o -FAZENDA.- E~l !:.i DE ~ETE~lllllil DE 18/!J. 

Sú é applicavel aos Gollectores e Administrarlorcs das l\Jcsas tlo Hetulas 
a disposif1o 11a Circular n. 6 1lf' 6 de ~larço tle t870, qut•. rednzin 

a 2 ~~ n;rporcontagem pela ~oo·entla. Llc 1 cst;tmpil~ws do sello atlhc5ivo. 

Ministerio dos Nr~o<·ios da Fazenda.- Rio de .Janeiro em 
15 de Setembro de 187!J. 

Affonso Celso de Assis Figuein•do, Presidente do Tri
bunal do Thesouro .:-1aeional, dcdara ~10 Sr. Inspeetor da 
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Thesouraria de Fazend:1 da Província de l'ernnmLueo, em 
resposta ao seu oflieio n. H!i de 25 de Junho proximo 
p~ssado, que referindo-se sómente aos Collectores o Admi
nistradores das :Mesas de Hentlas a Circul;tr n. li de ti de 
.Março do corrente anno, que reduziu a 2 "/.,. ll contar do 
1." do mez seguinte, a porcentagem pela venda de estam
pilhas do sello adhesivo, eontimwm as demais Esta\·ões 
incumbidas dessa venda a pcrcetwr a commissão arhitrada 
pela Ordem de 23 de Jttllto de 1870, quer taes estampi
lha~ sejam vendidas pot· miudo, quer a pessons compe
tentemente autorizadas para revendel-as, na rórma do Heg-u
lamento :mnexo no Decreto n. MJ05 de \1 de A L ri! desse 
anno. 

AU'vnso Celsu de Assis FÍ!J~teiredo. 

N. lJ,88.- FAZENDA.- E~l Ui DE SETE~lBl\0 DB 187\l. 

IJ;i prm·imento a um rceurso relativo a 1~lespad10 de chap1~os semelhantes nos 
de ptllmcira} classificatlos pela AlfanLicia tia Bahia como semelhantes aos ll~ 
palha de Italia. 

Ministr,rio dos Negocios da Fazt•ncla .- I\ i o de .Janeiro em 
Hí do Setembro de 18i\l. 

Affonso Celso de Assis Figueirt~do, Presidente tlo TriiJnnal 
tlo Tltesouro NacionaL eommunit:a :10 Sr. Jnspcctor da The
souraria de F:1ztmà:t da Provineia da Bahi:1 qtw o mt•smo Tri
bunal, tendo 11re,;ente o recurso tntnsmittido COIII o seu ofli
eio n. 108 de 18 de Jnl110 proxi1110 pa'"'ado, intr:rposta por 
Antonio Jonqni111 da Silva B:1slos & C.• da tleci,iio da Inspe
etoria da Alfnndcga. que classillrou eonw «semdhantes a 
ehapéns ele palhn tle ltalia " para pagarem a taxa de 600 réi,;, 
cada um, na fórma da 2. • parte do art. 51\l da tarifa em vigor, 
os que suiJmetteram n despacho pela nota n. !800 de 28 de 
Maio do corrente anuo, como • sPrnelhantes aos de palha de 
pa!rueira • sujeitos ú taxa de 300 réisda3." parte do citado 
artigo ; resolveu dar-lhe provi~nt•n:o, como de revista, alim 
de ser a mencionada mercadoria despachada com esta segunda 
classillcação, como já foi resolvido pr·lo referido Tribunal 
sobre elwpéos identieos aos de que se trai por despacho de 
J.O e communicado á Thesouraria Jle][l Ontem n. 93 de H 
daquelle mez. 

Affonso Cels!J de Assis Figueiredo. 
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l\.~89.-FAZENDA.- E~l HiDE SETEMBIIO DE l8í9. 

Sobrc!ctassifica~'ão ur papel para coufciteiro e semelhantes. 

MinisLerio dos Negocios rla Fazenda.- Hio de Janeiro em 
15 de Setembro de lH7\l. 

Affonso Cl'lso 1le Assis Figueiredo, Presidente do Trihnnal 
do Thesouro Nacional, comiHUHicn ao Sr. lnspector t!a Thc
o.;ouraria de Fazemln da Província da Bahia IJUe o mesmo 
Tribunal resolveu não tomar conhecimento do recurso trans
mittido com o seu officio n. 31 de 5 1lc Março vroximo pas
sado, interposto por Adolpho SpJim da dt·cisüo da Alfandega 
da dita província, 11u1~ classificou cem'l • papel em tiras ou 
galões de qualq ncr qnalitlade, • para pagar a taxa de I ,~800, na 
Iúrma da 21.' parte do art. 7:n da Tarifa em vigor, a mer
~~arloria que ~nbmelteram a deslmcho pela nota n. ti\l{J, do L • 
de Fevereiro rlo corrente mmo, eomo • papr'l recortado ou pn~
parado para coni'i:iteim,, sujeito ú taxa de 700 réis da ::!ü.a 
parte 1lo citado artigo; 'isto caber a illlportaneia dos direitos 
pn~os na alçada daltUella Alfa111leg·n, e não poile1· ser aumittido 
como de revista por terem sido observadas nu processo 
do despacho as foruwlidaile,; legacs. 

Declara, porém, ao Sr. Inspector. para o fazer constar ú 
"\lfandega que a mercadoria de que se truta deve ser conside
rada nos easos futuros como •papel para confeiteiro e seme
lhnntes•. 

A jj(msu Cl'lso de .!ssis Fi!JIIeircdo. 

N .!190 .-FAZENDA.- EM Ui DE SETEMBRO DE 1879. 

~!anda prornoTer a inuemniza~iio olo Yalor do um terreno comprado por 
or<lem da Presidcnria d:t P:<ral•yl•a, sem autorb~ç<lo do Ministcrio 
•lo Imporia. 

Ministerio dos Negocios da Faronda .- 1\iu de Janeiro em 
t:i de Setembro 1le i87H. 

Affonso Celso de Assi,; Figueiredo, l'n•sideule tio Tribunal 
do 'l'h1~souro Nacional, ordena ao Sr. I11spector da Thesoura
rin de Fazenda da Pnwincia da Parah~lJa que promova a 
indcmnizaçilo á Fnenda .:'\adonal da ill:speza de 2W/S ille
galnwnte nutoriz_ada pela i'rrsi11Pncia etamiJ,~m illegalmcnle 
cffectuada em vtt"lnd·' !lu ilcspa(ho da mesma Thesournria 
de 29 de. Abril do ~rJITPnlc anno, pt·oveniente do paga
mento feJt<J a Antomo fio~ s~ntos CoPlhn, 1:011\IJ proprie-
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tnrio de um terreno sito á rua do Quartel, esquina da das 
Flores, na cnpitnl dn dita provincin, onde se achav~ edifi
cada uma ea>.a perloncolltn a Joan11a Mar·ia NepomncE no Co
queijoe por ella vrmdid;o ao Governo, por intermedio d; extin
cta commissão nspecial de sor:corros, afim de ser demoli la para 
~o poder dar alinhamento á sr·gunda das mencionad::; ruas, 
!JUC estava em c;rlçamento eomo consta !los papeis que vieram 
com o otilcio n. 2'l do i. o Escripturario do Theso:tro em 
com missão na referida Thcsouraria, de 13 de Agosto proximo, 
llndo ; visto declarar o Ministerio dos Negodos do Irtlperio, 
em Aviso de 6 do corrente mez, não ter autorizado a :ornpra 
do terreno de que se trata : sendo solidariamente rc> ponsa
veis pela referida indernHizarão o Presidente que au ',orizou 
aquclla despeza e o Inspeel'Jr· qurl mandou pagai-a, c,s quac~ 
deverão para esse lim ser intimados. 

E, informando aquelle empreg;rdo que a mencionaCa casa 
foi comprada por !:000~, sem quo entretanto fique tal 
despeza n;1s contas dn commis;:;IO de soccorros, nem conste 
de!las ou algures, em que tempo se fez a resrwctila •ompra 
ou de.-apropriaçiio, cumpre que o dito Sr. Inspector nforme 
com urgeucia e circumslanei:,daruente nesse respeilo, afim 
de se poder tomar qualquer deliberação. 

AfliJnso Celso de Jssls Fig11eiredo. 

N. !!91.-FAZENDA.-EM 16 DE SETEMBI\0 DE 1879. 

Os dinheiros recolhitlos á Recehedoria do Rio tle Janeiro pelo Curador 

I; oral do heranças jacentes devem ser acompanhados tio conta co frente. 

Ministerio dos Negoeius da Fvzenda.- Rio de Jan·~iro em 
1G de Setembro de 1879. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo sido remettidas ao '1'1' csouro 
Nacion:•l vinte guias rcl:1tivas a dinheiros recolhidos :t Bece
IJedoria do Hio de Janeiro pelo Curador Geral das h ;ranças 
jaeentes ;dirn de serem devitlame!:'te escripluradas as l'espec
th•as importaueias. e n~o havP.nilo acompanhado 1 e~sas 
gnias as compl'lentes contas correntes, con fermc 1 xige a 
Cirt;lllar n. :Ui dn 27 de Outubro de 1859 e os Avis.;; I'XJW· 
diuos no l\lini:.;terio a cargo de V. Ex. em 10 de .lu r no e 24 
do J nlho de 1878, assim o eommunico a V. Ex. rog:Ptdo-lhe 
se digne tlnr 11s necessarias ordens parn que ~ejam cu .. Jpridos 
os referidos avisos. 
D~ns Gunrde a V. F;-x.-Jffons? Celso dtrifs~i~~fÍq;e'"'}fç~, 

-A S. Ex. o Sr. Lalayelte Hodrigue~.P~~;eJr;d _(_j~ n~ c· "· 
' ', \ ,',f-!, "", 

r ·."'.o"':Pif\fv1'0' / · · ... ~ 
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N. 492.-FAZENOA.-EM 16DE SETEMBRO DE 1879. 

Nega provimento a um recurso de decisão da Alfandega da Ilahia, sobre 
• panno de algodão listrado proprio para poncho, ; submettido a despacho 
como • riscado de algodão entrançado ». 

Ministerio dos Nogocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
:1.6 de Setembro de !879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, mmmunica ao Sr. Tnspector ela 
The!'oururia de FazeiHla tl:i l'rovinci:1 da Bahia que o mesmo 
Tribunal resolveu nüo tonwr conhl•eimPnto do rceurso tr:ms
mittido com o SI'U otlirio n. 1lii de 17 de Dezembro de 1878, 
interposto por Brandão & Irmão do tlesp:1clto da Inspcctoria 
da Alfandega da dita província, que mnndon classificar como 
c panno de algodüo listrado proprio pnra ponches •, para 
pagar a taxa de 900 rt~is o k ilogrmnma, na fórma tla ullima 
parte do art. 5!:!:1. da tarifa em vig11r, o tecido que submet· 
teram a despacho pela nota n. 2fJ,75 dll 26 de Novembro do 
referido anno, como c riscado de algrHlão entranr;ado •, 
sujeito á taxu de 600 r6is do art. Wt-7 da eitail3 t:1rifa; visto 
estnr a importaneia dos direitos na alr;ada ,Jaquella Alfandega, 
e não poder ser eonsitlerado como de revista, por se ha\'erem 
observado no processo do ue5pacho todas as formalidades 
legaes. 

Aff"onso Celso de ~lssis Figueiredo. 

<Af"d''.:f\:f\:f'\:J"d' 

N. 493.-FAZENDA.-EM 17 DE SETEMIJTIO DE 187!.1. 

Rolcva um Collector de rendas geraos do pagamento de juro8 c multas 
sobre o alcance cncontratlo em suas contas. 

Ministerio dos Negocios da Fawnd[l.-Hio de Janeiro em 
17 ele Setembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
sourarin de Fazenda da Provincin de l\linas (ieracs, para 05 
devidos efl"oilos, que o mestuo Tribunal, atlPudeudo ás alle
gações apresentadas pelo Colkctor das rendas geraes do 
município de Tamanduá, Euz!'llio José Gonzaga, no requeri
mento transmittido vela dita Thesouraria com ofllcio n. 66 
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de 29 de Agosto proximo findo, resolveu reloval-o do paga
mento, que lhe fui por ella exigido, da quantia de 120~733, 
proveniente de juros e multas sobre o alcance encontrado em 
suas contas relativas aos exerci cios de 18.'):.!-1854 a i857-f.8.')8. 

Jffonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. T~!J~.-FAZENDA.-EM 18 DE SETE~!Bno DE 1fl79. 

Sohre deposito tlc peculius dos ::prcnJizcs marinheiros. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazendn. -H i o de Janeiro em 
18 de Setembro de 187!1. 

Affonso Celso de Assis Fig-ueiredo, Presidente do Trilmnal 
do Thesouro Nacional declara ao Sr. lnspcctor da Thesou
raria de Fnenda da Província de S. Paulo, em resposta ao 
seu oflieio n. 13~ de 2:~ de Agosto proxirno JinCo, fJUI~, exb
lin1lo na mesrna província uma Caixa Eeon01nica, n~o 'e púdn, 
por força do art. J.o do Decreto H. fi\ltíO dn 23 de Junho de 
187.), continuar 3 ter rm dPposito nas Hcpnrtições drste 
l\linisterio nlli existentes o pcculio dos a1;rendiz<•s nwrinhPiros 
da cidade de Santos, o qual eUmJlre que sPja recolhido á 
dita Cnixa Economica, como l'oi ordenado em 8 de Abril de 
!878; o <JUe, sendo as eaderne tas escriplnradas pelo Oflieial 
do Corpo de Fazendn da Armada, conforme determinam ns 
disposições em vigor, e tnndo nqudla Caixa as sua::; contas 
correntes, não ha necessidade d1~ ir o referido Otlicinl ú ca
pital, bn;;tando quo a eseripturação desse cst;Jbeleeimento se 
1'a1·a á vistn de uma cópia authentica das relações que a AI· 
fandega da dita cidade deve remettcr. 

Affonso Celso de Assis Fi!]ueil'edo. 

N. ,J!J;i.-FAZENDA.-EM 18 DE SETEMBRO DE 1879. 

Sohre quita~:íics de VCJH.:imcntus de empregaJos, fornecimentos, conll'a~ 
tos, etc. 

Ministerio dos Negocios dn Fazenda. -Ilio de Janeiro Plll 
fi de Setembro de 1879. 

All'onso Celso de AssisiFigueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesomo N<~eionall rccommcnda ao Sr. Inspector dn Thc-
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seuraria de Fazenda da Província do Pará a fiel observancia 
das In~truccões expedidas pdo Presidente da commissão JUe 
em i877 in- pecdonou a mesma Thesouraria, c que tons ta não 
o terem sid·J, a re~peito de e~cripturaçiio dos livros auxilia ·es, 
em virtude das quaes passará o Escrivão da Thesournria nas 
folhas as qttitações dos vencimentos dos empregndos, qw1 as 
assignarão, assim como os cheques extrahidos para o paga
mento do que lhes fôr devido; e ns pessoas quo recebe r"tJm 
qualquer c;uantin, proveniente do fornecimento, contrato, 
empreitada ou outro serviço, passar~o no.; documPnto, ou 
contas originaes r·omJli'Lentemnnte prot·essad:l>, as re pecttv::s 
qnitações, ias q:wes se cxigirâ o se !lo, sal o :1s exeept ões 
estabe.lecid: s no fll'gnbmPnto annex.o ao Dee1·eto n. ft:iJO;, do 
9 de Abril tle 1870 ; lançando-se "ómente no livt·o cnixa, 'lia
riamente, o resumo das quantias pagas, e escripturadas nos 
auxiliares, mediante as regras estabelecidas naquellas In-
strucções. 

Afl'onso CPlso de Assis Figueiredo. 

N. f!96.-FAZENDA.-EM 18 DE SETEMBRO DE 1879. 

A suspensão administrativa, não tendo os mesmos olfeitos da que resulta tla 
pronuncia, ,;onscrva a.o empregado o direito aos vencimentos, se não se 

verifica a culpa. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio tle .Janeiro em 
i8 de Setembro de 1~79. 

Affonso 1:etso de Assi:< Figueiredo, Presidente do Tribnnal 
do Thnsouro Nacional, tle conformidade com o Avis<' do 
Ministerio da Justiça de 16 de Agosto ultimo, declara aos 
Srs. Inspe1 tores das Thesourarias de Fazrnda que a susvtm
são admin.strativa, não tendo os mesmos effeitos da que 
resulta da pronnnci:1, conserva ao empregado o direito aos 
vencimentos, se não st· verifica a culpa. 

~1ffonso Celso de Assis Fig11Pil'edo. 
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N. 497.-FAZENDA.-EM 18 DE SETE)IBTIO LE 1879. 

No .,aso de transfere ncia de quantias depositadas nas Caixas E•,onomicas para 
um ou mais herdeiros, por fallecimento do depositado •leve-se exigir 
prccatoria do Juiz do inventario. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
18 de Setembro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Cornrnunico a V. Ex., p: ra o fazer 
comtar ao conselho direetor da t:aixa Economicn e Monte de 
Soc1:orro, em resposta ao seu officio de 15 de Ju 1 !10 proxirno 
tintlo, que fica approvada a deliberaçuo que tornou. mandando 
qu1!, no caso de transferencia de quantias deçositadns na 
me;ma Caixa para um ou mais lwrdeiros do depositante, por 
fallecimento deste, se exig-isse precatoria do Jui ~ do inven • 
tario, e p;~;;s:tsse a importancia pertencente a cad:t um delles, 
mediante as devidas notas e averb:11;ões, para a su 1 caderneta, 
quando já a ttver, e, no caso contrario, para mva, em seu 
nome, sendo em amba:; as hypotheses recolhida a caderneta 
antc~rior, que será enr.errada, e pagando os herd ~iras a des· 
pe? a de lia ; não tendo direito a fJUe so lhes abon" juro senão 
até '' quantia de 4.: OOIJ6, nos termos do art. li." do Regula
rne.,to nnnexo no Decreto n. 5594. de 18 de Abril l e 1874. 

Deus Guarde a V. Ex.-Aifonso Celso de Assis Figueiredo. 
-A S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. li98.- GUERRA.- EM 18 DE ~ETRMBRO DI·: 1879. 

Derlara que não devem ser concedidas licenças para tratamento do saudc ás 
p'·aças de prct do Exerci lo, as quaes serão tratadas n' s Enfermarias 
Militares. 

Circular.- Ministerio dos Neg-ocios da Guern.- Rio de 
JaJ,eiro em l8 de Setembro de 1879. 

Jllm. e Exm. Sr.- Não sendo conveniente que :.e concedam 
licenças para tra tnrnento de saude ás praras de p ·et do Exer
cito, as quaes deverão ser tratadas uas Enf~rmar:as Militares, 
conforme determinou o Aviso de 27 de Agosto prcximo findo; 
assim o declaro a V. Ex., para seu conhecirnentt> e governo. 

lleus Guarde a V. Ex.- Marquez do Herval.- Sr. Presidente 
da Província de ..•. 
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N. 4.99.-IMPERIO.-EM Hl DE SETEMBRO DE 1879. 

Sohre publicação pela imprensa da[ lista ~era! do qualificação de votantM 
e despcza~ a serem foitas com tal serviço. 

i.• Directoria.- Ministerio dos Negocias do Imperio .
Rio de Janeiro em i\) de Setembro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio n. Hi~ de ~ de 
corrente mez, declaro a V. Ex. : 

t.o Que é imprescindível a puhlicnção pela imprensa, se a 
houver da lista geral da quali!lCa\ão de votantes, organizada 
pela .hinta municipal, t•m face da disposição contida no 
art. 86 § 2. o n. r1 das Inslrucções regulamentares annexas ao 
Decreto n. 6097 de 12 de Janeiro de 1876; 

2.o Que as despezas com essa publicação e outras eleitoraes 
correm pelos cofres m~nicipaes, e, se as Camar.as não tem 
verba para semelhante hm, devem requerel-a a Assemblen 

Provincial. o que V. Ex. far:í constar á Junta e Caman municipaes 
dessa capital, para os convenientes fins. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Maria Sodré Pet·cira.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. !!00.-FAZENDA.-EM HJ DE SETEMBRO DE 1879. 

O empregado suspenso não tem direito a vencimento algum, salvo no caso 
de pronuncia em crime de rc:-;ponsabilitladc onde mc(\ida JHC\'enti,•n. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Jar;ciro em 
i 9 de Setembro de 1Hi~l. 

Illm: c Exm. Sr.- Communico a V .. Ex. que não póde ser 
cumprido o seu Aviso n. 1810 de il do corrente mez, que 
manda abonar ao 3. o Escripturario da Contadoria da Marinha, 
Innocencio de Menezes Vasconcellos de llrummond, suspenso 
em conscqu('nein ele aelwr-,:e pronunciado no art. 20l do 
Codigo Crimin:JI, só mente mctrule do ordPnatlo até final doeis~ o 
do processo, restituindo-se-lhe a outra nwtadc no caso de ser 
~bsolvido, visto oppor·sc a isso o art. lili do Decreto n. ll2ilJ, 
de 20 de Julho de t8ti8, que declara não ter direito a venci
mento algum o empregado suspenso, excepto quando se trat<1r 
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de pronuncia em crime de responsa'bilidade ou de medida 
preventiva, casos em que, parece não achar-se o empregado 
de quem se trata. 

Deus Guarde a V. Ex.- Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. João Ferreira de Moura. 

No !'íOL- FAZENDA.- EM 20 DE SETEMBRO DE 1879. 

Approva a croaçiio da Collectoria do Carmo da Parnahyba, em Minas Geraos. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
20 de Setembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de Minas G•~raes, em resposta 
ao seu oUicio n. 67 de 30 de Ag-osto proximo passado, que fica 
approvada a dl'liberação que tomou em sessão da Junta, de 
crear uma Collectoria na villa do Carmo da Parnahyba, re~tau
rada pela Lei n. 2032 do L" de Dezembro de 187:.! e art. 3. o da 
de n. 2306 de H de Julho de 1876, e installt~da em 17 de Março do 
corrente anno; assim como de arbitrar em 15 °/o a commissão 
que compete ao Collector e em 10 °/o a que tem de perceber 
o Escrivão da mesma Collectoria. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 502.- FAZENDA.- EM 22 DE SETEMBRO DE 1879. 

Jlcvolvo à Thcsourari:t da Dali ia, para que promova a indemniznção da F a· 
zen da, uma nota de 20/J, reconhecida como sendo composta de pedaço• do 
diversas outras do igual valor. 

Ministerio dos Neg-ocias da Fazenda.- llio de Janeiro em 22 
de Setembro de 187!1. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente no Tribunal 
do Thesouro Nacion:ll, devolve ao Sr. lm;pector da The
souraria de Fazenda da Provincia da Bahia a inclusa nota 
de 20,$000, da 5. • estampa, encontrada entre as que re
metteu com o seu officio n. 18 de 8 de Agosto ultimo, e reco-
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nhccid:• na Caixa da Amortiz~ç1io como sendo compo~ta 
de ped: ços de diver,;as oulrns •Je igual ,·alor c estampa, se
gundo .;onsta do termo, junto por cópia; e ordena-lhe que 
providt ncie para que seja indemnizada a Fazenda Nacional 
do valor da dita nota. 

Affoor.o Celso de ,i.~sis Figueirrtlo. 

N. 503.-GUERRA.-EM22DE SETEMBRO DE i879. 

Declara em fJUC condições a~ praças vnluntaria.s, prcsaii pa.ru sentenciar, 
tlcvcm rccehPr o n~spcctivo prt·mio. 

Minitterio dos Negocies da Guerra.- H.io de Janeiro em 
22 de fetembro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex., com o seu officion. 3387 
de 7 d.c Agosto proximo findo, submettido á consideraç~o 
deste Hinisterio cópia do tJUe lhn dirigiu o Commandante 
do i5.' batalhão de infantaria, consultando se pórlo mandar 
abonar ao soldado Francisco Ignacio Gomes da Silva, preso 
para sentenciar, a segunda prestação do premio de ·voluntario, 
vencid: em 30 ue Julho ultimo, declaro a V. Ex., para 
seu coahecimento e fins convenientes, que das praças 
volunll rias presas para sentenciar sú devem receber aquella 
vantag·•m, antes de coneluidos os respectivos proce~sos, 
as que eslivPrem quites com os cofres publieos, e dt•stas 
as que não forem conveneidas de ten·m commettillo critues 
que as obriguem a indemnização pecuniaria. 

Dem Guarde a V. Ex.-Marq11eZ do Hervrtl.- Sr. Presidente 
da Pro íincia do Ceará. 

N. ;;or~.- FAZENDA.- EM 23 DE sEmnmno DE !879. 

Os empr€ ~ados geraes não devem ser distrahidos para Rcrviros prol'inciaes. 

Mini ;terio do:; Negocies da Fazcndn.-Hio de Jnnciro em 23 
de Setl muro tle 187\L 

Affoi so Celso de Assis Figuriredo, Presidente do Trilmnal 
do The>ouro Nacional, communica :w Sr. Inspector da The
sourari :1 de Fazenda dn Provincia do Maranhão que, eom
quanto a despeza com os seis collaboradorcs de que trata o 
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seu officio n. 6f de 28 de Ag-o,to proximo pas~ado, seja paga 
por conta dn sol1ra r• ~ullnnt<· do rrr:,'ilo dn ve: b~ • The
sourari~ • e sob s11a n·,ponallllidade, romo prescnve a 
Ordem de 20 de Fevrreiro de 18iti, é preferiyel chamar 
alguns dos empregades mais aptos da Alfanõega para auxi
liarem os trabalhos da mesma Thesouraria, attento o pequeno 
rendimento da dita Alfandega, sem prejuizo, poróm, do ser
viço a seu cargo, como parecer mais conveniente; pois, 
cumpre evitar quanto possivel a acquisirão de collahoradores, 
que exige despt>za sf'Tn grnnde proveito para o servi<;o. 
Outrosim, communica-lhe que nesta data recomme!lda ú l're
sidencia que mande dispensar dn commiso;fto dn soccorros 
dos retirantes ceat·en,es, na rapit~l. o recolher i1 dita The
som·aria o i. o E'criptnrario 1\lnnoel Duarte Godinho; assim 
como :í do Ccarú, que faça rt·gn·ssnr :í mes111:1 Hepnrli•;ão o 
i." Escripturario Albano Duarte Go1linho que ostil auxilinndo 
o empreg::do que J'Or p:1rtc do The;;ouro ÍJJspecciona a Thc
soUI'aria de Fnenda desta ultima pruvincin. 

Por esta oceasião recommenda :w Sr. Inspector que em
pregue os meios ao SI'U alran~·e nflm de evitar o mais que fôr 
pl'ssivel serem os empregados 1la Hrpnrtif"f1o a seu eargo 
rlistr:•hidos pnrv St'Tviços provinciaes, rorn detrimento do 
que a ella imumbP, afim de ''' polnr CUIIIJll'ir o que de
termina a Circular de f2 de Julho ultimo. 

Affonso Celso de Jssis Figueiredo. 

N. !505.- FAZENDA.- EM 2::J DE SETE:\IBRO DE 1879. 

Manda abonar a dous emprcgades da Alfandega de Maceió a gratificação a 
que tOm direito pelo serviço de lançamento; e dar <lo, tino ao Coltcctor c 
Escrivão da extincta Coltectoria de illaceió. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 2:l 
de Setembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Trihnnal 
do Thesonro Nacional, aut11riza o Sr. Inspector dn Thesouraria 
de Fazenda da Província das Alagfln>' para pngar, por conta 
de credito dislril111illo ::í verba • Alfa11deg-a •, no exercício 
de !878-18. 9, ao E>crivi•o da rxti11cta Collectori:' da:; rend:1s 
geuJPs de Mat·cit\, add'do :í Alfandega d<'S'a cidade, André 
Haposo Pinto, e ao Official de Descaq.1·a da mPsma 1\cp:lrtil;iw, 
Fra11cbco Theophanio Dtwrle a qu:mtia de :t:l().)IJOO como in
demnização das deswzas de tram;porte, qm;)l~el'l!m .qu~~do 
pro~ederam ao. lan1.:af!l~nto 1lo · !U:lpo~to_d. é)q•H.lflfi:Js,.r prtl~ 
fis,oes para os exerc~ews de f87ti-1&77 <~\'W'-8+-I-J819,1,~Ct):Q.- ' 
form_e_provaram com documentos e ~diN\m no rer1uerimeíH~{~ 

ne.."soos <lo i879, ~.2 t:, ·'1:> \ 
·.\ . .,. i 
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trnnsmittido pela dita The,onrnria com officio n. 5R de IR de 
Julho de 1878. 

Por esta occasião determina r.o Sr. Inspector qur rlt· destino 
ao referido Escrivão e :10 re.-;pe<:livo Collt·ctor, pois nüo rlevem 
ser considerados empregados ile Hepartiçào extincta, como já 
foi declarado pelo Thesouro; convindo, portanto, que sejam 
elles nomeados para nlguma das Collectorias creadas na pro
víncia, na qual poderão servir, mediante as necessarias 
fianças. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 506.-FAZENDA.-E~I 2!~ DE SETEMnno DE 1879. 

No o pedidos de( credito para pagam.,nto ele dividas de \exerci cios findos devo-se 
declarar não só o motilo por que não foram sati•fcitas em tempo opportuno, 
mas tambem a data em que foram rcqnoritlas. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-nio de Janeiro em 2~ 
de Setembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Prrsidente do Tribunal 
do Thesouro N:-~cional, r•m cleft)l'imento ao que requereu 
Urbano Vicente Ft)rreira, na petição trammittida com o o !li cio 
da Presidencia da Provineia de Pernambuco, n. 12 de 6 de 
Fevereiro de l878, autoriza o Sr. Inspector da Thesonraria 
de Fazenda da mesma província para pngar ao snppllcante, 
pela verba • Exercícios fi'lrlos », de 18i9-t880, a qunntia 
de 801$600, proveniente rle rnatPri~es que forneceu para as 
obras executadas no erlif1cio onde funcciona a nntiga Acn
demia de Olinda, conforme eonst:t da relação de credores 
que acompanhou o oillcio da me,;ma 'l'hesouraria, n. 128 de 9 
de Agosto de !.876; não pod,mrlo. porém, ser nttenilirlo quanto 
ao pagamento da importan!'.ia de 976900 que tambem reclama 
proveniente ele excesso dt\ obr:1s feitas no paiol de polvora da 
Fortaleza do Brum, como nlle~;;J, senão rlepois de reconhecida 
e processada pela dita Thesonraria essa dividn r solicitado o 
necessario credito, prlr isso <tne n:lo consta no Thcsouro que 
ella o tenha feito até a presente data. 

E por esta occ:~si~o n·cotnnH\JHb ao dito Sr. Inspcctor que 
nos Pl"rli<los de credito para lH!garnento de dividas de exer
cícios lindos declare nüo só o motivo por que deixaram de 
ser pagas, quando eorrentl's, como tambcm as datas rm que 
foram requeridas ou solicitadas_ 

Affouso Celso de Assis Figueiredo. 
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N. 507.- FAZENDA.- EM 24 DR SRTRMBUO DE 1879. 

Devem ser authentiradús pelos Consules c Agentes Consulares do Imperio 
os manifestos dos navios quo de portos estrangeiros demandarem os do 

Jlrazil. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
24 de Setembro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido remettido a este Minis
terio, com o offieio n. 100 dn Thesouraria de Fazenda da 
Província da Bnhin de 8 de Julho ultimo, o m:mifcsto em 
original da carga da escuna italiana Alba, procedente de 
Geriova, o qual foi aprn~enta1lo á Alfandeg-a da dita provin
cin, devidamrnte lnerndo 11 sellndo, sem estar autiH·nticndo 
pelo ConBul hrazi!Piro, rorrf11rnw 1·xi~e o§ !t .. ", n. 2, !lo 
art. h20 do Reg-nlamento de IB de Setemhro thl lHliO, nssim 
o communico a V. Ex. rogan1lo-lho se tli~ne advertir ore
ferido Consul pnrn que 1ar1s fnltas não se reprorluzam, afim 
de não lhe ser imposta a multn romrninaila no citado nr
tigo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Affonso Cf'lso de Assis Fi,quei-
1·edo.- A' S. Ex. o Sr. Antonio Moreira de Barros. 

N. 508. -JUSTIÇA. - EM 2l'i DE SETEMBRO DE 1879. 

Sobre ·falsificação de _moeda. estrangeira no Braz i! e no estrangeiro por 
nacional que regressa ao Impcrio. 

3.• Secção.- Ministerio tios Ne~ocios (la Jn~tiça.- Rio 
de Janeiro em 25 de Setembro de t8í!l. 

Illm. e Exm. Sr. -Com Aviso de 15 de Março ultimo pediu 
V. Ex. solução dos dons quesitos seg-uintes formulndos pela 
Leg-ação da Belgica, a respeito dn puniç~o do fabrico 1le 
moeda estrang-eira ainda no caso de ter a mesmn denomi
nação e o mesmo peso das desse Estado estrang-eiro:- t.o 
As leis penaes punem o fabrico de moeda estrangeira quando 
commettido no Brazil?- 2. 0 E punem o mesmo crime, 
quando praticado em paiz estrangeiro por nacional, que pos
teriormente vem refugiar-se no lmperio? 

Em resposta declaro a V. Ex. : 
Quanto aB i. o que, segundo n .JurisprUileneia do;; nossos 

Tribunaes, o art. i7:J do Codi~o Criminal é applicavel aos 
que no Imperio fabricam rnoetla fnlsa estrangeira. 

Quanto ao 2. o que, nos termos do art. rL o do Jlecreto n. 
6i3~ de 8 de Junho do,i878 e artigu respectivo da lei, o na-
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cioml que, feira do paiz, houver falsificado moeda estran
g"tlira e voll~r ~o Imperio, púdcJ ser prot·essndo e punido 
conforme a lei bi'azdeira. R<·nuvo a V. Ex. us protestos 
do minha alta estiuw e mui di,tincta consideração.-Lafawtte 
Rodrigues Pereira. -A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Antonio 
Moreira de Barros. 

N. a09.-FAZENDA.-EM 26 DE SETEMBRO DE 1879. 

/ Nüo são sujeitas n de:-;conto a~ graliHeações a.ddicionaeP- concedidas aos 
l'rofes~orcs. 

Ministerio dos Negocios ela Fazenda.-Hio de Janeiro em 
2G de Setembro ele H<79. 

Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., em resposta ao 
seu Av1so n. 3701 de H do corrente mez, que desde o 1. 0 de 
Dezembro do anno passaclo, em que terminou n licença com 
que srJ achava na E<1ropa o Professor da c~clniril de inglez do 
Ext <rnato do Imperial Collegio de Pcdl'o li. Baeh~rel FP!ippe 
da Motta de. Azevedo Corréa, e que ni\o se apresentnu ao 
exercício por :c~char-se enfermo, se:.;undo declaram os attes
tados do referido Externato, até o lim de Agosto do corrente 
anno, tem-se pago ao seu procurador, João GuilhP,rme Senilh, 
o vencimento ann ual de 3:960,5000, sendo :L OOO{lOOO reJa ti
vamente ao ordenado e 96onooo gratificacão eorrespondente á 
5.• parte dos vencimentos da referida cadeira, visto fnzer ella 
:parte integrante do ordenado e não sotfrer descontos por faltas 
JUStificadas, na frirma da Consulta de H de Novembro de 
1854. 

Deus Guarde a V. Ex.- Affonso Celso de Assis Fi,guei
redo.- A' S. Ex. o Sr. Francisco Maria Sodré Pereira. 

N. 5l0.-FAZENDA.- EM 27 DE SETEMBRO OE !879. 

Appl'ova o acto da The,ouraria do Amazonas de encnne~ar um empregado 
da cobrança amigavcl, fóra das horas do expediente, dos impostos que Uci ... 
xaram de sor pagos no tloviuo tempo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
2.7 de Setembro de i8i9. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da Thesou-
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raria de Fazenda da Provincin <lo Amazonas, em resposta ao 
seu ollicio n. ü7 deU rle Ag,,;:to ulttrno, q11e lica appro\·ada, 
como medida provisoria, a dPiilJeraç~io qlle _t01~ou de dü
signar um cmpr"ga,Jo da Alfa11dcga dcssn provmna para, me
diante a porcentag-em marcada rws Instruc:·ões que acom
panlwram a Circular n. 2i de 20 de Maio do corrente anno, 
procpder, fóra das horas do expediente, ú cobrança nmigavel 
dos impostos que dei xara111 de ser pagos nos exercícios de 
i867-i868 a i8 7-i87R, inclusive; cumprindo, portanto, que 
cnvide todos os sPus eshn:o~ p1ra que st~jam providos delini
tivamente os Io~ares d1: colirador, prest:llldll os nomeados 
fiança na fórma ua lei. 

_,lflonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 5H .- FAZENDA.- EM 27 DE SETEMBRO DE !879. 

Revoga uma ordem sobre a indemnização da quantia de 4H~774 <jUe de mais 
recebeu um empregado da Thesouraria da Parahyba, e app rova a c reação 
de um livro para a cscripturação das conta& apresentadas á mesma The

souraria. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
27 de Setembro de !879. 

Communico a Vm. que, estando reconhecida a impossibi
lidade de se elfectuar a colirança da quantia ue 4UJ)7H, 
mandada exig-ir pel11 Ordem n. 34 de i6 d~ Maio dt) i877, do 
i." Escripturario da Thesouraria <I e Fnenda da Província da 
Paral1yba, Antonio ~l~noel da Silva Codho, por ter este 
falleddo e achnrcm-se os seus herueiros em estado de po
breza, como Vm. informa rm seu otlicio n. !10 de 30 de 
Agosto proximo !indo, n<1stn data deelaro á dita Thesouraria 
t]Ue fica sem cll'cito a citada ordem. 

Outrosim é approvado o seu proccdilllento estabelecendo 
naquella Hepartição um livro, em que ,cjnm lançndas as 
contas e as cit·cuntstaneias quP occorrcrcm até a final liqui
dação dellas, e Pxlincç:io da respons:Jbilidade a que se refe
rirem ; e fazendo cessar a escrt ptunH;:Io <JIW ai! i existia, por 
não se pre",ar ao lim quo se tem em vista. 

Deus'Guarde a Vm.-A.{(onso Celso de Assis Figueiredo.
Sr. Antonio Caetano da Silva Kelly. 
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N. tii2.- FAZENDA.- E),! 2i DE SETEMBRO DE 1879. 

Soure o po~arnonto de uma conta de 100 saceos com milho. 

Ministerio dos Negocias da Fr~zenda.- Rio de Jr~neiro em 
27 de Setembro de Ul7~l. 

Declaro a V m. que provada, €o mo está, a compra dos 100 
saccos com milho de une tr:1tn o sc11 ollicio n. 43 de 2 do 
eorrcnte mez c doenmei1tos a dle :mnexos, os quaes juntos 
lhe devolvo, nilo púde ~t·r consillt-rallo irregular o respectivo 
pa!-(:llllüllto por ralla da conta 1lo vendedor, dPsde que esll'. foi 
embolsado da sua importatll~i:l n o gt~nero leve o dt~slino p:1ra 
que tinha sido compr:1do. 

Deus Guarde a Vm.- 1\ffcmso Celso de Assis Fi!lneil·etlo.-
Sr. Antonio Caetano du Silva Kelly. 

N. tii3 .-FAZENDA.-E:•I 27 !lU: SETEi11IlRO DE 187\). 

~!anda tomar as contas 1\.t commi~são ele ~oceorros Lla capital do nta~ 
ranli:Lo. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio ilc Janeiro em 
27 de Setembro de 181\J. 

Affonso Celso de Assis FignPirctlo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, onll'tw :10 Sr. Inspt•ctor da Thesou
raria de F:~zcn1la da Provimi:1 do Mar~nhão que mande 
proced1•r áft11IJlada d:1s conta~ da eommissão de soccorros aos 
retirantt~s cbrensf's· na mesma pr"vincia. visto 'er isso da 
sua compctPncia, JFI, fúrma da Lei; e imponlw as penas lc
gaes á dita commiss:1o, no ea<o dl: n~o se prestar a provar o 
emprego dos dinheiros I' :1rtigos <}lW recebeu, marc:mdo-lhe 
para esse lim um pnzo impron1gan:l: e communieando ao 
'l'hesouro o result~do d:1s províilencias que empregar rela
tivamente ao objt'l:lu ilt• 1pte :'C trat:1. 
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N. 5l'J..- FAZENIJA.-EM 27 DE SETEMBRO DE !879. 

Svltrc(soliiJ das contas de ~ornecimontos. 
\ 
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l\Hnisterio dos Neg-ocios da Fazenda.- llio de Janeiro em 
27 de Sete muro de 1879. 

Alfonso Celso de Assis Fi~-:uciredo, Presidente do Trihunal 
do Tlwsouru Naeional, declant nos Srs. Inspcctores das Tlw
suurnrias de Fazenda parn n devida execução: 

J.o Qut~ as contas de fnmocintento stí devem pagar BeiJo 
proporcional tptniHiu forem rosttltautes de contrato que, 
sujt·ito a este intposto. não o lt~nila salisldlo por uão conter 
a dt;el:lrar~u de l':lior, na fúrma dou. JU do art. ~-" do Ho· 
gnlamento de !l de Al.Jril tle Hl70. 

2." Que as q tlü tiverem p:1 ;.;o sei lo Jtroporcional não e:; tão 
sujeil:ts ao sello lixo dos reciiJos ou quita~·õcs, na fúrma do 
n. 9 do art. Hi do mesmo regulamento. 

3. o Que para as p:trles ol.Jten'm o jJa;.;:nncnto de forneci
mentos feitos, quer em virtude de eontrato, tJUOr de simples 
11juste ou pedido, ni'ío ~~ neeessario n~rJuerimeuto, IJastnndo 
a apresentaçiio till conta á JIP)wr!ição fornecida que n deve 
exnminar c proeessar, 011 ;i Prcsideneia da )Jl'oviueia nos 
casos em que lho eout pote ordenar o respectivo Jlll~·aruento. 

li." Quo qtwndo as contas e doeumt~utos apresentados á 
Thesournrin parn serem intlcmnizados j;1 !'ou tiverem tJUi
la~·ões ou reci!Jos das tJtWutias pagas, os mupregados a 
fJllem loc;tr o proce~so o n autoriza~~ilo do )taganJCuto da 
dO:'JH'Za, c IJ~m :1ssiu1 os rJue tiverem dü dar cuutprimcnto 
aos despadws respt~ctiros, silo obrigados :t exigir o sello ou 
n·valida~·ão do das quilarõos que o não tcuhatu satisfeito, nn 
fúrma do art. 13 § 3. o do ciuitlo regulamt•nto e da Circular 
n. 28 do 16 de Novembro de 1877, sob penn de ficarem 
sujeitos ú multa do § li." do art. li:J do referido regnla
mento. 

5. o Finalmente, que, srgundo se ncha est:~lwlccido no 
Thcsouro Nacional ao Escrivilo !b ll•~pnrtição pagadora com
pete o exame dos ducumcntús, que devem ou não pagar 
sdlo, só respondendo o Thcsoureiro ou Pagador pdas t;1xas 
não arrecadadas, quando essa falta proceder de acto ou 
determinação sua . 

. lfTunso {,'r·lso rlt! Assis Pigueil'l'do. 

Deu-se t•onhecimcnto 1\0 Delegado do Tilesonro uas Pro· 
únria..: da Paraliylia c do 1\Jar:mh~o. 
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N. 5Hi.-FAZENDA.-EM 29 DE SETEMDUO DE 1879. 

E' pcrrnittido o deposito na1 Caixas Economicas em favor de menores. 

Ministerio dos Negocioc; da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
29 de Setembro de 1879. 

Affon:-;o Celso de Assis Figtwircdo, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Nacional, deelara ao Sr. Inspector da Th••sou
raria de F .. zenda da Provinda de Minas Gerai)S, para seu co
nhecimento e o lazer con<tar :10 eon,;ellto l1scal da Caixa Eco
nomica c Monte de Soce•lrro da me:mta pruvinl'ia, em soln•.:ão 
á consulta constante do ofileio que veiu jnnto a11 da dita 
Thesouraria, n. v~, de 31 de MlliO proximo p;!Ssado: L

0

, que 
podem os pais fazer depositos de quantias, naquella Caixa, 
em favor de seus lilhos menores, pois, se taes deposito~ são 
permittidos de estranhos para estranhos, com maioria de 
razão o são de pais para filhos; 2.o,queo art. 6.

0 
do Hegula

mento anllf\XO ao Decreto n. ;iti91~, de 18 de Abril dn 187f!, 
deve ser rigorosamente observado, ainda quando se tratam 
das quantias provenientes das Catxas Economicas Escolares 
a que se refere o Aviso de 23 de Abril ultimo, expedido á 
Presidencia da Província de Pernambuco. 

Af{o11SO Celso de Assis Figueiredo. 

N. 516.-FAZENDA.-K\130 DE SETE~!BUO DE 1879. 

Dispensa Uous Praticantes do-; exames tle inglcz e algcbra, um concurso de 
2.a entrancia. 

Ministerio dos Negocios da Fnzenda .-II.io de Janeiro em 
:10 de Setembro de 1879. 

All"onso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thnsouro Nacional, eom•tiUnica ao Sr. Insp<·ctor d~ The· 
sour:tria de Fazenda da Provit1ria tle Goynz 11Ue lieam dispen
sados do;; I'Xames de in•,:lt)Z e nlgebrn, no 1:oncur~o dtl 2. • 
entraneia, os P~·ali<'Hntos dn rncsnw Tlwsouraria, Luiz G:mçlie 
Fleury e José Cornelio llront, visto não ha1·cr no Lyccu de,;s:t 
provinc.ia aulas tias rd•·ridas mawria;;, C•tmo provarnm com 
o attestado junto ao n•querimento transmittido com o oflirio 
n. r~,2 de 211 de Agosto ultimo. 

Jffonso Celso de Assis Fi.rtaeiredo. 
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N. 517 .-FAZENDA.-E~l 30 DE SETEMBl\0 DE f.87S. 

Sobro 'contagem uc tcrupo a um ~. 0 Escripturario aposentado da Thosouraria 
de Fazenda de Pernambuco. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de J:meiro em 
30 de Setembro lle 1879. 

lllm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. qu~ foi indefe
rido o requerimento transmittido com o seu officio n. 77 de 
26 de Sctumbro de i878, em que o 2.• Escripturario aposen
tallo da Thesourari:J. lle Fazenda Ignacio Francisco Martins 
pedira que lhe fosse contado o tempo em que serviu como 
Guarda da Alfandega dessa província, logar este em que foi 
tambem aposentado, e outrosim que lhe fosse abonado o res
pçctivo vencimento, de conformidade com o Decreto n. 524:5 
de 5 de Abril de t873, que reformou o Thesouro e as The
sourarias de Fazenda; visto que já foi resolvido por despacho 
do 3 de Fevereiro de i876, que nenhum direito assiste ao 
supplicante, quanto ao primeiro ponto, por se oppôr a Impe
rial Resolução de Consulta da Secção de Fazenda do Conselho 
de Estado de 3 de Abril de i86i, e quanto ao segundo, por 
ter sido aposentado no dito logar de~." Escripturario ante
riormente á citada reforma. 

Não póde ser-lhe applicavel o aresto que invoca, do Porteiro 
daquella Thesouraria Antonio José Ribeiro de Moraes: t. • 
porque ficou no quadro do pessoal c continuou a exercer o 
s1m emprego depois de publicado o citado decreto, com as 
novas vantagens por clle concedidas, o que não se deu com o 
supplicante ; c 2. • porque ainda assim, a concessão do novo 
ordenado áquelle empregado foi feita em virtude da Imperial 
Resolução de Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de 
Estado de 25 de Novembro de 1874:, e psr equidade, o que 
não firma regra ou precedencia para outros casos somelhan
tes. 

Dons Guarde n V. Ex.-Affonso Celso d~ Assis Figueiredo.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

<A:Af.\:f.\:f\:f'l:/"<1" 

N. 518.-FAZENDA.-EM 30 DE SETEMUI\0 DE 1879. 

Manda abonar a dous empregados da Alfanucga do Ponedo a1 gratificações 
- a. que têm direito !ICIO serViÇO UO(!ançamento, fúra da cidade. 

lllinisterio dos Negocios da Fazenda.-Hio de J:meiro em 
30 de Setembro lle 187\J. _ 

,/'é--=- ~ 

. Affonso Celso de Assis Figueiredo, Prcsidó!l)(c.-du\'k~ifJifiC~ ;~ 
0
· '

do Thesouro Nadonal, autoriza o Sr. Inspeetol~iib Thesou- '4;J 
Decisões de !879. 4l (i_ · 

\\ .·_ 

'\, 
-....:_ ~ Dc-s 

/)r~. _,.....c. 
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raria de Fazenda da Província das Alagôas para abmwr ao 1. o 

Escripturario da Alfandega do Penedo, João Raposo Pinto, 
e ao Offi:cial de Descarga da mesrna AI fandega, José Joaquim 
Barbosa Firmino, a grati!lcação de 7:2~000 a ea1la um, sendo 
36,5080 que despenderam com cavalgadura, quando estiveram 
procedendo, fóra da cidade, ao lançamfJnto do imposto de 
induslrias_ e profissões e outros, para o exercício de 1879-
1880, corno provaram com os documentos que juntaram no:; 
se111! requerimentos remcttídos rwl;l Presidencw rorn o officio 
n. 29 de 6 do corrente mez, e igual quantia a que tem direito 
para alimentos; correndo a despPza de H!JebOOO em que im
portam as gratificações de que se trata, por conta do credito 
distribuído á mesma província para n verba • Estações de 
arrecadação •, do exercício de !878-1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. l'l19.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS. 
-E.111 30 DE SETEMBRO DE 1879. 

Declara que nenhuma' ingercncia potlcm ter as Repartições ílscacs geracs, 
provinciaes · o municipaes em qualquer dus assumptos que interessem a 
economia interna c externa das CGlonias. 

'· 
N. 2!Je.-3.• Secção.-Directoria da Agriculturn.-l\Iinis· 

teria dos Negocias da Agriculturn, Commercio e Obras Pu
blicas. -Ilio de Janeiro em 30 de Setembro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo diversos cornrnerciantes esta
belecidos com casas de negocio na colonia Hio Novo, nes,;a 
província, representado haverem sido intimados pelas Repar
tições fiscaes, dessa província, para entrarem com a impor
tancia dos impostos e respectivas multas eorre,;pondcn tes 
aos annos em que, com licewa do competente Director, alli 
permanecem, declaro a V. Ex:., para os fins conYenientcs, 
que, competindo aos Directores das colonias do Estado 
a adrninistraçí\o desses estabelecimentos, em Yirlude das 
disposições do Regulamento approvado pelo Decreto n. :378!~ 
de 19 de Janeiro de 1867, nenhuma ingcrencia podem ter as 
Repartições fiscaes geraes, provincü1es e municipaes em qual
quer dos assumptos que interes::em a economia interna das 
referid<~s colonins, cujo regimen não e,;tá sujeito ás regrns, 
disposições e formalidades do direito eommum. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joào Lins Vieira Cansansilo de 
Sin1mbú.-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 
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N. 520.- IMPEIUO.- EM 30 DE SETEMDUO DE i879. 

Sobre incompatibilidade entre as funcções de Promotor Publico c as do 
Presidente da mesa P"ochial. 

L• Directoria.- Ministerio dos Negocias do Imperio.-
1\io uc .Janeiro em :10 de Setemi.Jro de lHi~l. 

lllm. e Exrn. Sr.- Em solução ao seu telegramma de 26 
do corrente mez, declaro a V. Ex. que, não havendo lni ou 
decisão do Governo que estabelec;a a incompatibilidade entre 
as funcções de Promotor Publico e as de Presidente da mesa 
parochial, nem razões pelas quaes ellas se repugnem, púde 
aecumulal-as a mesma pessoa. 

No caso, que por ventura oceorra, de ter o Presidente da 
mesa parochial de achar-se ao mesmo tempo uo Tribunal do 
Jury, púde elle declarar-se impedido· para o exercicio das 
funcções neste Tribunal, visto que, nos termos uo Aviso n. 6 
de 9 de Janeiro de 18'19 e outros, o serviço eleitoral prefere 
a qualquer outro, mesmo o de administração dajustiça. 

Deus Guarde a V. Ex.- Fmncisco Maria Sodré Pereira.
Sr. Presidente da Provincia do Hio Grande uo Sul. 

N. 521.- IMPEHIO.- EM 30 DE SETEMBRO DE 187\l. 

Declara qual a autotidade a quem compete verilicar so na eleição de V c· 
rcadores c Juizes de Paz tem occorri<lo qualquer dos casos iigurados 
nos§~ 1.•, 2°, :J.o c :;.o do art. 11,2 das lnslrncçiics de i! de Janeiro 
do ll)iG para provitlendar do modo indicaUo UIJ 3 '~. 0 

L" Directoria.-Ministerio dos Xegoeios do Imperio.
Hio d•~ Janeiro em 30 de S•~t,!mlJro d<~ Hl7!J. 

Illm. e Exrn. Sr.- A propr; . .;ito ri<; urn rlr:'fJ:J';ho do Juiz 
de Direito da conwrca ele (l1wluz, que ueclarou nu !la a eleição 
de Vereatlorcs do municipio respectivo sob o fundamento de 
ni\o ter a clla concorrido a parochia de Qneluz, cujos votantes, 
pelo seu numero, poderiam ter influiuo no resultado da 
mesma eleição, smcitou essa Presiueneia tluvidas sohrc a 
compcicncia rl:lrJuello .Juiz para a'sim cl1;ciuir, cntrmdendo 
qun o farto que motivára tal despacho, sendo um dos previstos 
no art. f!l2 u:Js Iustruc1:ões regnlmucnlares anncxas ao De
r;reto n. ti0!J7 de 12 de Janeiro de l8ili, cahia a essa Presi· 
uencia veritical-o, ou por via de reclamação, ou pelo exame 
das actas eleitoraes, para o fim de nwndar proceder a nova 
eleição geral no municipio. 

Sui.Jmettido á Secção dos Negocias do Imperio uo Conselho 
de Estado o alicio n. 8 de 25 de Fevereiro do a uno passado, 



:no 
que deste assumpto se occupou, foi a mesma Secção consultada 
sobre o seguinte quesito, que resume as duvidas suscitadas: 

Qual é a autoridade a quem compete verificar se na eleição 
de Vereadores tem occorrido qualquer dos casos 1iJ:(ura1los 
nos~§ L•, 2.•, :J.o e a.'' do art. H2 das Instrucções de 12 de 
Janetro de 1876, alim de que regularmente se faça elfectiva 
a providencia administrativa inuicada no§ 'L"? 

A dita Secção, con~iderando: que ns hypotheses dos men
cionados §§ f. o, 2.•, :3.• e a.• não envolvem factos que por 
sua natureza induzam á prcsurnp~·ão de fraude, que aliás 
deve ser plenamente provada, no processo da eleição geral llo 
município, nem se comprehendem nos oito ca,;os laxativmncnlc 
estabelecidos no § L" do arl. :!li das referidas instrucçõcs, 
circumstancias unicas que determinam a comvetencia da 
autoridade judiciaria para annullar eleições municipacs, 
precedendo reclamação, nos termos !los arts. 1Mi e H6 das 
ditas instrucções: foi de parecer, em Consulta de ti de .Julho 
ultimo, que ao Ministro do lmpcrio na Côrtc, c aos Presi
dentes nas províncias, compete a verificação dos casos figu
rados nos §§ 1. 0 , 2.", :1.o c U.o, para que regularmente se 
adopte a providencia do~ 'i.", todos do j:í mencionado art. iff2; 
e que, portanto, foi menos curial o procedimento do .Juiz de 
Direito da comarca de Qucluz, a quem isto mesmo se deve 
fazer constar. 

Conformando-se o Governo Imperial com este parecer, pelas 
razões em que se funda, assim o declaro a V. Ex., em res
posta ao sobredito officio. 

Deus Guarde a V. Ex.- l<'rancisco Jlnria SodnJ Percira.
Sr. Presidente da Província de Minas Gcracs. 

N. ti22.-JUSTIÇA.-EM :JO DE SETE~IIJRO DE 487\l. 

Compctencia rlo Escrivão rle Paz para lavrar, cscripturas de' hypothccas ; c 
incompatibilirladc cnh·e os cargos rlo Escrivâo rlc Pa7. e os rlc Procurador o 
Fiscal da Camara Municipal. 

2.~ Secção.-Ministerio dos Negocios da Justi~a.-Hio do 
Janeiro em 30 de Setembro de f8i9. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro, rm resposta ao officio de 12 
do corrente mez, que hem procedeu V. Ex. deeidindo que 
nos termos do art. L• da Lei de 30 de Outubro lle i8;W c Aviso 
de 25 de Outubro de i8ü0, é competente para lawar escrip
turas de hypothecas, independentemente de distribuiciío, o 
Escrivão do Juizo de Paz da freguezia de Itaunas. · 
, E po:que const~ dos papeis juntos ao citado officio que esse 

Escnvao exerce simultaneamente o respectivo cargo com os 
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de Procurador e Fiscal daCamara Municipal, previno a V. Ex. 
de que são ineompativcis tacs lagares ü vista dos Avisos n. 89 
de '1 de Junho de i8q,7, n. Mi1 de 12 de Outubro de !869, 
art. !tfj §~ i. 0 c 2.• do Decreto n. !1822 de 22 de Novembro 
de 1871 e Aviso n. 2'18 de 2 de Agosto de 1872. 

Cumpre que V. Ex. mande prot;edcr, na fórma da lei, con
tra o moncionado Escriviio, se do acto pratir:ndo por esse ser
Hntnario rr.sultou prejuízo aos in!Prr.ssrs da F.nenda, por 
falta de pagamento de direitos uevidos, como se deprchendc 
dos allndidos documentos. 

Deus Guarde a V. Ex.-La(nyette Rodrigues Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da Província do E<;pirito Santo. 

N. 523.-FAZENDA.-Elll i DE ourunno DE 1879. 

Autoriza a compra do uma canôa para r.ada uma das Mesas do Rendas da 
Estancia e da Villa Nova, c a admittir um patrão para cada uma do !las e 
dons remadores. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em i 
de Ontuhro de 1879. 

~ 

Mfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Naeional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província de Sergipe, em resposta ao 
seu oflicio n. M1 de 31 de Julho proximo passado, que, ü vista 
do disposto no art. !58 do Regubmento annexo ao Decreto 
n. G27::l tle 2 de Agosto de 1876, fica approvado o seu acto auto
rizando cada um dos Administradores das Mesas de Rendas da 
Estancia e da Vi lia Nova a despender até á quantia de 200i$000 
com a compra de uma canôa para o serviço !las uitas Mesas 
de Renuas, e bem assim a admittir um patrão para cada uma 
dellas, com a gratificação de 300~000 e dons rcm~dores com a 
de 2'l0~000, annunlmenle. 

Affonso Celso de 1issis Fi_queiredo. 

" . \!\I ~~ 
,) 

O c i'J r,\ (;ü~; _. 
.,::~,-·-·--·;__;,..;"'"r 
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N. ü24..-FAZENDA.-E1111 DE OUTUBRO DE 187(). 

0
8 

Escrivítes das Collectorias devem preitar fiança, embora os Co!lertoros 
tenham A~entos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda t-Rio de Janeiro em i 
tle Outubro de lR79. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Trihunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província rlo Piauhy quo fica intei
rado do relatorio que remetteu com o seu ofticio n. :iR do 1.

0 

de Abril ultimo, aprPscntado pelo empre!(ado imcumbido de 
proceder a exame na Collectoria da capital. 

Por esta occasüio declara-lhr. que, comquanto 0 Collcctor 
tenha Agente, cumpre QUI~ o Escriv~o preste fiança, eomo 
dispõem as Ordens de 2 de Janeiro de 1R6ti e 1. o de Julho de 
i867, porque tem de substituir o Collcctor nos casos de 
morte, suspensão, demissão ou abandono da Colleetoria, na 
fórma das Ordens de 13 de Outubro de :i86ti c 20 tlc Mar~o 
de 1858. 

Affonso Crlso de ,I ssis Fí.IJIWI'I'ido. 

N. 525.- AGRH-:ULTURA, COMi\IERCJO E OBRAS PU
BLICAS.- EM 1 DE OUTlillllO DE -18í9. 

Ao Dircctor dos Telegraphos.- Approva a atl11ição lia taxa do t,on réis :i 
tarifa dos telegrammas[internacionacs procedentes da Cr\rto ou do qualquer 
das estações do Norte, o a de 800 réis á dos que provierem lias esta~õr' 

llO Sul. 

N. 21.-3.• Secção.-Directoria das Obras Publicas.
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 1 de Outubro de iRí!J. 

Reconhecendo as razões constantes do seu offieio de IR do 
mez findo, declaro a V. S. para os devidos effeitos que 
approvo a sua indicação para que na cobrança das taxas dos 
telegrammas internacionaes que transitarem pelas linhas do 
Estado se addicione a taxa de ~00 réis quando o telegramma 
fôr procedente da Côrte ou de qualquer das Estaeões do 
Norte, e a de 800 réis quando provier das Estações do Sul ; 
n'um ou n'outro caso r.om dr,stino nos pontos mencionados 
nas tabellas que acompanharam o seu indieado officio. 

Deus Guarde a V. S.- Jncio Lins Virira Cansansilo de 
Sinimbit.- Sr. Director Geral dos Tclegraphos. 

d'\AAP~ 
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N. ti26.-JUSTlÇA.-EM 2 DE OUTUDRO DE 1879. 

Declara quo não tem direito a vencimento o Juiz do Direito quo rocusa sor· 
vir na Rol ação c ~onlinila no exercido da Vara de Direito. 

!1.• Secção.- Minister.o dos Negocios da Justiça.- Hio de 
Janeiro em 2 de Outubro do i8i\J. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o officio n. l16ti de i7 de Setembro 
findo, transmittiu V. Ex.. o do Inspcctor tla Thesouraria de 
Fa1.enda de"sa província acerca dos vencimentos abon:~dos 
durante o mez de Agosto ao Juiz do Direito da capital José 
Ignacio Gomes Guimarães, c1ue, convidado para servir com 
jurio;dicção pir'na na llela~:iío do clistricto, recusou-se, conti
nuando no exrrcicio (]a Vara de llircito. 

Em resposta dr,daro a V. Ex., dt) accflnlo com o Aviso de 
r1 de Agosto ultimo e tlisposições anteriores, que snndo 
il\l'gal o refcritlo exercício ll[IS rircntnstancias expostas, não 
tem aquellc ma:~istratlo direito a n•Hcinwnto durante o pc
rindo C'lll que era o!Jrig:alo a funccio::ar no Trilmual superior 
dcix:mdo a jurisdicção da primciril in:.i[mr.iil. 

O qnn V . .Ex. far:'t eonstar :to mcneionallo Inspcctor para 
OS ctl'toitos llPCCSS~ll'ÍOS. 

llrms Gnardn a V. Ex.- Lrt{rt!fetlr I!orll'igue.ç Pereira.-- Ao 
Sr. Prr,sillentn da PrnYinr·ia üc l\liniiS 1;cracs. 

N. ii2i .-11hiPE!U0.-.EM 2 DE OUTV!lllO DE 187\J. 

Dcchra quo os' tilnlos li O fplalific<u:ãn são permanente~.' 

1.' Direcloria.- Ministerio dos Ncgocios do Impcrio.
Rio de Janeiro em 2 de Outubro de 187\J. 

I\lm. c Exm. Sr. - Foi presente ao Governo o officio 
n. 8i0 de 28 de ·Maio do llnno pro:ximo passado, dando co
nhecimento da decisão pela qual essa Presidencia declarou á 
Junta municipal de qualilicat:ão de votantes da cidade de 
Pelotas, sobre consulta que esta fizera, qun, sendo pernwnente 
il qunlitlcação feita nos termos do Decreto n. 267;) de 20 de 
Outubro de 1875, e nflo se cnconlrando nelle disposit;iío que 
autorize a expedição de novos títulos nos eidarl~os 1mtcrior
mentc qualificndos, e que pPrmaneeem na prcsrntc qnalili
cação, devia a lllesma .Junta passar títulos unieamcnte aos 
!Jlle fosqJlll agora incluídos. 

O Governo approva esta clccisão, porqnanto : 
L" Quer tlo dtado llt~crdn, CJilt'l' das Instrncrões de 12 de 

Janeiro de 187w, art. 22 c seus nnmnros, ilrt. ·ül e seus§§, 
art. 7ü usque 7\J, e'pccialmente o art. 91), que trata dos casos 



de passar-se novo titulo, bem se collige que, uma Yez 
passado e o!Jtido o titulo de qualificação, é elle permanente 
por tal ser igualmente a mesma qualificação; 

2. • Seriam illusorias as garantias de caracter definitivo 
dos§§ do art. Gi se os títulos de qualilicação tivessem de snr 
reformados de dous em dous :mnos;, 

3." Não póde deixar de ser permanente, salvas as excepçôcs 
do§ L" do art. 61, o titulo extra h ido do livro especial da 
qualificação definitivamente approvada de conformidnde com 
os arts. 74, c 90 das referidas instrucções. St) não bastasse o 
espírito da lei, cujo fim foi garantir o votante com o seu 
titulo de habilitação do arbítrio e capricho das Juntas quaH
ficadoras poderem de dous em dous annos alterar a qualifi
cação, fazendo a inclusão e exclusão que !Jem lhes aprou
vesse, obrigando os votantes a nova l'lscalisação e inter
posição de novos recursos, a discussão no parlamento sohre 
a mesma lei niío deixa duvidar que o pensamento do legis
lador foi dar ao votante um titulo permanente para o 
exercício do voto até que o venlesse nos casos por clla pre
vistos. 

Com esta solução fica igualmente respondido o officio dessa 
Presidencia de 12 do rncz lindo, soh n. 21JIJ,\J. 

Deus Guarde a V. Ex.-Fmncisco Ma1'ia Sodr,> Pt'l'l'int. 
- Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 528.- MARINHA.- AYI~O lJE 3 DE OUTUDRO DE I8i\J. 

Faz extensivo ás demais Capitanias tlc Porto> o Aviso de iR de Fonrriro do 
corrente anno quo alterou o art. 5. 0 das Instrucções, mandadas execu. 
tar por Aviso de i8 de Fevereiro do !.862, com referoncia :'t Capit>IIÍ::\ 
do Porto da Côrtg, 

N. 1975. -3.• Secção. -1\linisterio dos Negocio~ da Ma
rinha.- Rio de .Janeiro em 3 de Outubro de 1879. 

Sua 1\lagesta.de o Imperador, em vista dCl que Vm. expõe 
em officio n. lifjG de 30 do mez proximo findo, resolveu tor
nar d'ora em diante extensivas ao serviço dos pharües e pha· 
roletes do Imperio as disposições do Aviso de 18 de Fevereiro 
do corrente anuo, que altera o art. o." das Instrucções man
dadas executar por Aviso de 18 de Fevereiro de 1862 · 
devendo, portanto, serem os respectivos pharoleiros contra~ 
t:~dos pelos Capitães de Portos pt;>r tempo determinado. 

O que a Vm. communico, para os fins convenientes. 
Deus Guarde a Vm. -João Fel'rl'ira df Mo11ra. -Sr. Di· 

rector Geral da Repartição dos Pharríes. 



N. 52!L-FAZENDA.-E~r 3 DE OUTUBRO DE 187!}. 

Trata rlo assentamento dos pensionistas do Estarlo. 

Ministerio dos Negocios tia Fnzcndn.-nio de Janeiro 0111 :1 
de Outubro de 1879. · 

Affonso CE'lso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do 'f besouro Nacional, communica no Sr. lnspeelor da Thc· 
souraria de Fazenda da Pr· 'ncin de 1\linas Gnracs, em resposta 
:Jo seu o!llcio n. 68 de ti ue Setembro proximo lindo, que 
fiea approvado o seu procedimento na parte em que mandon 
eliminar da folha respectiva os pensionistas do Estado, Fran
cisco de Paula Nascentes e Manoel .José dos Passos, o primeiro 
por haver desapparecido ha mais de (jiinrenla annos da cidade 
do S . .João d'El-Hcy, onde residia, e o sJg-ttndo, por ter 
f:tllecido; os quaes entretanto nií!l devinm ser excluidos do 
nssentamento, po!s este attesta haverem existido, bastando 
por isso que, ú margem dellc se tivcssrm lan~·atlo ns precisas 
notas declarando os motivos pelos quaes cessnram os venci· 
mcntos que percebiam. 

A{fonsn Cdso dr' Assis Fi!fllÚI'I'do. 

N. ti30.-FAZENDA.-E~r a DE OUTUilUO DE 1870 . 

. ~ utoriza a Roce!Jedoria do Rio de hneiro n receber o sello das licenças con. 
re1lidas aos cmpregatlos tlas Legarões, ;'t vista dos respcetivos Ue~pacho5 
ou eommunica~jlcs. 

Ministerio dos Negocias da Fncnda .-Ilio ele Janeiro r,m 3 
de Outul,ro de 18i0. 

De conformidade com a roljuisiçiio l'eita pe:o Ministcrio do 
Estrangeiros em Aviso n. iO tltJ 21 de .Julho ultimo, haja 
V. S. de providenciar para qtw nessa Hepartição so receba 
(l'ora em diante 11 imporlancia do sello das licenças qne forem 
concedidas aos Secretar i os e Addidos das Legações do Impcrio, 
:í vista dos despachos ou communicaçõ0s dessas licenças, 
attendendo-se a que e lins n:Jo silo dadas por portnrias, embora 
o regulamento assim o exijn, c ú que a medida proposta pelo 
dito Ministerio, constituindo uma verdadeir:.: excepção ao 
Regulamento do scllo, nenhum inconveniente trarú e pelo 
contrario regularisarú o serviço do Estado; e bem assim para 
que seja dispensada em casos semcl!Jantes a revnl i dação do 
sello, tendo-se em consideraç/io a impossibilidade de satisfllzer· 
se no tempo legal o pagament~ do imposto por empregados 

llecisiies dw 1R70. 41 
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rcsidentr~ eRl paizes estrangeiros, e a que tamlJcm terão ellcs 
de soffrer uma perw, sem entretanto trrem concorri<lo para 
ella por dependPr de circurnstancias, cnja origem não se 
pó de pôr em uuvida. 

Deus Guarde a V. S.-Affonso Cel.~n de ~lssis Figueiredo, 
-Sr. Administrador da Recebedor ia do Ui o de Janeiro. 

N. i':i:ll.- FAZENDA.- EM :1 DE OUTI'llllO DE f8i\l. 

Dá providencias acerca. das terras Uo rxtincto Vinruio \lO l!t;'.!:ll:'lra. 

Ministerio dos Nep:ocios da FazPnda.- Rin de Jalll•iro em 
3 do Outubro do lSí!J. 

Affonso l:cl~o 1l1~ As;:i,; Figncircilo, Prrsidcnlt~ 1lo Tribunal 
do Tlu~souro Nndoual, attcn1lcndn ao qne rcprrst•ntou a 
l'rco:idcnein da Província de l\liuns Cernr•s !'lll officio n. :1 1le 
12 1le FCVI'rriro proximo pass:1uo. ordena au Sr. Jnspector 
da Thcsouraria de Fncuda da mesma província qw~ n•cPila 
r, tonw posse 1bs onze sesnwri:1s das f.1zcndns do extindo 
Vinculo do Jagn:'1ra, arTI'fllal:lllas prla Administração Provin· 
cial, c as fa\:a arn·malar nov:llnr~ntc, restitnindo·IIH' depois a 
parte que, conforme o valor olJtido em Jll'a~.a, lho couber o 
fl!r cornspondcntc ao que ali i Jlo:;sw·. 

E, constando do offido do Sr. Ins]leclor, n. 12 dr 23 de 
Fevereiro d1~ i8i8, I'Xistirem ainda terrns do dito Vinenlo, 
por vender, as quacs estilo ocenpall::ts por intrusos, cumpre 
que as ponha em hasta publica, smn nwis demor:1, para o 
que lhe rlevolvc junto o respectivo inventario. 

Affonso Crlso de Assis Fi.queirrdn. 

N. !:;:32 .-FAZENDA.- EM 3 DR OUTlTBUO DR i8i!l. 

Os kioscyucs quo vcn(lc,·rm hchidag alrol1olicas •lerem pagar tO ~:~, n.lüm tb.s 
taxas cstalleleci(\rls n:ts lahcllas rpw :n:omp:tnhnram o Dccrrto n. G9RO d0. 

20 de .Julho ile i878. 

Ministerio rlos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
3 de Outubro dP Hli!l. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
rlo Thesouro fN:lcional, dcdar;; nos Srs. Jnspcctnres das 
Thesourarias de Fazenua, para n devida cxccuçiio, que os 



DECISÕES DO GOVER50. 3~7 

cmprezarios de kiosques qtw venderem bebidas alcoholicas 
ficam obrigatlos a pagar, além da taxa fixa a que estão 
sujeitos em virtude das tabellas que acompanharam o Decreto 
n. 6!!80 de 20 de Julho de 1878, a taxa proporcional respec
tiva, que é a de lO "/o da t~!Jella dn 2. • classe, que pagam os 
mercadores de bilhetes do loteria. 

Affonso Celso de Assis Fi_?ueircdo. 

N. fj:J:l.- AGRICULTt;HA, COMMEHCIO E ODHAS PUBLICAS. 
- EM :l DE OUTurmo DE 187!). 

Dcdara que não tem direito ao v~ncimcnto do fiel Je Ln. cla~~e, Luiz da 
Rocha Pereira, do tempo em qnc cstcrc ausente para prestar fiança c 
defen<lrr·SC (}a prisiln imtiO':ita polo Dclcga(lo ill~ Polida ila narra 

Mansa. 

N. f"j8.- :1.. a Secrão.-1\Iinisterio dos Nogocios da Agricul
tura, Cornrnercio c Obr0s l'ublic:Js.- Hio de .Jandro em :l dn 
Outuhro dl' 18i9. 

Em soluç:ío a sua consulta. em officio n. 2:;:1, do ft do 
Setembro ultimo, declaro a Vm. que u Fiel de i.• classe, 
Luiz da Hoc!Ja Pereir;~, que serviu interinamente de agente 
da est0çiío d0 Divisa, nfto tem direito ao vencimento que 
reclam0. durante o tempo em quo esteve ausente do serviço 
para prestar liança e dt'fencler-sc da prisão imposta pPlo 
Delegado do Policia dn Barra .M0nsa, {t vista do Aviso de 16 
do Fevereiro de 18:i1, que regula o assumpto. 

Deus Guarde a Vm.- João Lins Vieira Cansansiio dP 
Sinimbú .-Sr. Director da Estrada de ferro D. Pedro IJ. 

N. !j3'L-.TUSTTÇA.-EM r~ DE ourunnom; iRi9. 

Não podem ter logar (lurante as fPrias forcnsrs os julgamentos tlos crimes 
de que tratam a Lei n. :íG2 de 2 d<• Julho de iR:íO e Decreto n. 707 !In D de 
Outubro dr.ssc anno. 

2.• Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.-Hio de 
.Janeiro em'~ de Outubro de 187!). · 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ú consulta do Juiz de 
DirPito dn comarca do S. Luiz de Cftceros, no officio junto ao 



:ns 

dessa Presidencia, de 28 do Agosto ultimo, ueclaro a V. Ex. 
que os julgamentos dos crimes de que tratam, a Lei n. il62 do 
:t de Julho de 1850 e Decreto n. 707 de !l de Outubro do dito 
anno, não estão incluídos nas excepçõcs previstas nos ;1rts, :l." 
§ 2.•, e 8.•, ultima parte, do Deereto n. 1285 de :JO de No
vembro de 185:~. e portanto não podem ter Jogar durante as 
ferias. 

Deus Guarde a V. Ex. -Lntayette Rodri,r;ues Pereira.- Ao 
Sr. Pre~idente da Província de Mato Grosso. 

N. i>:Jti.-GUERHA.- EM 8 DE OUTUBRO DE 187\l. 

D~elara que deve correr por conta tlos cofres publicas a dcsJ>Cza com o 
cnterramento do praças reforrnatla' du Exercito, que fallercrrm em estatlo 
de pohroza nas Enfermarias ~lilitarrs. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em, 
8 do Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Devendo a despe1.a com o ontcrramento 
de praças rcform~llas do Exercito, que fallecerem Pm estado 
de pobreza nas Enfermarias Militares, correr por conta dos 
cofres publicas, procedendo-se porém a tal respeito de accôrdo 
com o Aviso de 8 ;Je 1\Iaio ultuno, assim o dedaro a V. Ex. 
para seu conhecimento e em resposta ao seu ofiicio n. 258 bis 
de 26 de Agosto proximo findo, cumprindo que natJUella 
conformidade sejam os negociantes dessa praça Agra & C." 
indemnizados da quantia que despenderam com o enterra
menta do soldado reformado Manoel Severino de Araujo. 

Deus Guarde a V. Ex.-JOtio Lins Vieira Crmsansão de 
Sinimbu.- Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco. 

N. 5:16.-GUERRA.-EM 8 DF. OUTUBRO DE J879. 

Declara que são dispensados de comp:1recer ás reuniões do conselho econo
mico das Enfermarias Militares os daquellcs corpos, que não tivorem a 
~Ou Cargo tacs Enfermarias. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 
R de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo V. Ex., com a informação 
n. fOti de H de Setemuro ultimo, submcttido á consideração 
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deste Ministerio o officio quo lhe dirigiu o Commandante das 
Armas da Província de Pernambuco acompanhado do em que 
o Com mandante do 2. o batalhiio de infantaria pondera a con
veniencia de serem dispensndos de comparecer :ís reuniões do 
conselho economico das Enfermarias Militares os daquellcs 
corpos que não tiverem a seu cargo taes Enfermarias, cu1a 
admini5tração e fiscalisação competem ao CommDndanto mais 
graduado ou mais antigo da respectiva guarnição: declaro a 
V. Ex., para os devidos cfieitos, que fica cancedida a dispensa 
de que se trata. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Parana,quá. 
-Sr. Conselheiro Ajudante General do, Exercito. 

N. ü:Ji .-GUERRA.- EM 8 DE OUTUBRO DE 1879. 

Approva as decisões dadas pela Prcsidcncia do Piauhy a respeito do alista· 
monto militar no caso de não ter sido apurado o 1lo anno anterior. 

l\Hnisterio dos Ncgocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 8 
de Outubro da 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Em officio n. 6 de 9 de Agosto ultimo 
communica V. Ex. que o .Juiz de Paz, Presidente da Junta 
do alistamento militar da villa do Peripery, eonsultára: 

L o Se devia proceder ao alistamento deste anno, não ob
stante não ter a Junta revisora da comarca apurado o do pro
ximo findo. 

2. ·· Se os alistandos do anno anterior estão no caso de ser 
novamente alistados. 

3." Se aquelles lJ ue reclamaram isenção o devem fazer 
igualmente este anuo. 

Em solução declarou V. Ex. ao mesmo Juiz de Paz: 
i. o Que a referida Junta deve reunir-se no dia que para 

esse fim foi designado, c proeeder ao ali3tamento súmente na 
parte em que tiver soll'rido alteração o pessoal da parochia, 
com relação no anno anterior ; c, na hypothesc de não haver 
modifica~iio alguma, não o deve fazer no que já se acha su· 
jeito ú decisão da Junta revisora, mas limitar-se a commu
nicar a esta .;cmelhante occurrencia, rcmettendo-lhc cópia dos 
trabalhos. 

2. 0 Que a ultima parte da consulta acha-se prejudicada 
com a resposta dada 6 vrimeira, porquanto depois do cum
prido o disposto no art. 211 do Hegulamento de 27 de Feve
reiro de i875 nenhum procedimento mais cahe :i Junta paro· 
chiai sohre o alistamento militar, devendo os interessados 

. apresentar suas reclama<.:ões perante n Junt:1 revisor<~_ •. -----· ----
De tudo inteirado, de~l_!lro a ,V. Ex. em respqstà fJAA·liq~J1l · ··- • 

approvadas as suas dcmocs, vtsto acharem-se d(l ac~t_êh'dd dMnn 1 04 (l 1 , 

·~-~ \ "" 1 
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o disposto no citado artig-o c com a doutrina do Aviso rleste 
l\Iinistcrio de 28 de .lulhó do 1877, dirigido á Prl'sidencia da 
Província do Hio de Janeiro, e ;uc outros relativos 30 as
surnpto. 

Como, porém, const3 que n J untn revisora ucixou de func-
eionar, infringindo assim a disposição do art. 27 do inrlicndo 
regulamento, e incorrendo nas penas conlminat!as no~ :1. •·do 
art. 122, convem que V. Ex., ouvindo o Juiz de Direito da 
comarca, Pre;;idente uar{uella Jnntn, informe pontue n;·lo pro
eedeu ella aos respectivos trabalhos uu devitlu teulpu, mar
eando-lho prazo twra a sua reuni~ o. 

Deus Guarde a V. Ex. -Juã 1 Lins Vicim Canounoifo de 
SiuimútL- Sr. !'residente Lia Província do l'iauhy. 

N. 1>38. -FAZENDA.- E~l :-; DE OUTUlll\U DE i87U. 

Alterações do servi~o da Thcsourari• de Mato Grosso. 

Ministerio tios Nego cios da Fazenda. -H i o de Janeiro em 
8 de Outubro de 187\l. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, lleel3ra ao Sr. Inspector da Thesoura
ria de Fazenda da Província 1le !\lato Grosso, que lica 
inteirado das providencias que deu a hem da rvgulariunde 
do ~erviço da mesma HPparti~~~o,eonstaatcs da roh1ç~o annexa 
ao seu ollicio n. fi't, rle ifi de .Julho Jlt·oxirnu p:1s,;:1do; CUIIL
prindo, porém. que s1~ ob,;1•nem as scguint1~s 31tera~~õcs: 

1.•, sobre 3 !iquiua1:~o n pagatlll~nto das divid:1s d1~ exer
cícios findos, deve n Thesouraria regular-se pelo quo dispõe 
a Circular n. !d 1lc 11 i.le Julho !.lo corrente anno. 

2. a, sendo o Inspector q nem dá por j ustillcadas as faltas 
dos empregados da rlita Thcsouraria, compete-lhe c não 30 
Contador pt'lr o Yisto 110s attestadus du mulestia elos mesmos 
empregado:;. 

3. •, niío competindo ú Tlwsouraria determinar se os 
operarios uo Arsenal de Guerra uispensallos tio serVÍ('O por 
invalidos, !.levem pcrcelJer os seus salarios na razfio dos dias 
do mez ou súmente 1lüs dias uteis, e sendo t•xpres'o no t1rt. 
23[) do He[.Yulamento :mnexo ao Ueeroto n. ti118 1le 19 de 
Outubro de 1872, quo perceberão elles um terço do vencimmllo 
qu~mdo contarem rn~is tio 20 mmos de scrvi1;o cffectivo, 
metade quando mais de 21> r tlous t r~os quando mai,; de :JO, 
deve reprr:sentar ao Ministerio ela t;uerra, a quem pertence 
fixar essa dPSJH'Za, expondo-lhe os motivos da invalidez dos 
ditos operarios, sua idade n trrnpll de serviço, e !Jrm assim se foi 
comprovada a impossi!Jilidadll de continuar a servir por 
inspecção de saulle e iuformaçues das autoridades compe-



tentes, como exige o paragraplw unim do ritado artigo. 
EuHjll<llltO, por(•m, uno houycr <lccisiio do rcferi<lo Ministerio 
n:lo puderú ,;ur alll'rada a pr:,tica :tulerior. 

4.", as imtrucr;ões expedidas pP!a Tlwsour~ria para regu
larisar o serviço das est:;çlit•s de :ttTccmlaçiio da província 
den~tn ser sulwwttiuas a o\:tmc n approv:tr:10 do Thr.souro, 
li OS li:l'll!O., da uJtitlla partn uo:; ~~ j;j e i(j do <11'1. 1." du 
Decreto n. HiO de 22 de Nov,:ull,ro de WJl. 

U.", n suspens~o dus venciutcntos dos Lentns do Semiuario 
Episcopal, por hdtJ de alurmws, uãu pódu suhsiôtir em fnc;c 
do di, posto na Ordem do Tlwsouro n. J:30 dn 12 de NovPmlJro 
de 11-lijH, expedida de arCI'Jrdo cout o Aviso d11 .Ministl'l'io tlo 
lmperio nella Git:ulu. 

Aff'on.~o Celso de Aso-is Fiyucircdo. 

N. n39.-FAzENuA.-E~l !l DE ouru!lno DE IS7!l. 

Sobre a co!Jranra das, Luscas das ccrtidüco. 

l\Iinistcrio do~ Negocias da Fazenda.- Hio tlc Janeiro em 9 
do OutuiJro de i8i!J. 

A!l"onso Celso 1le Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Tlwsouro N;1cion;ll, declara aos ~rs. Inspectons lias Tltc
sournrws de Fazenda que, n~o sendo os enwlumcntos de 
lmsca, tn;lnil;Hlos <trrccaLhr pelo lleg·ulamento annexo ao De
ereto 11. ~:!Jüdt' 21. de Abril de JHô\J, um itnpostu, mas antes 
razoavd rctri!Jui~:ão compcnsaliva do tcntpo IJLIC os fum·eio
llarios publiros gastam em serviço tle puro interesse parti
cular, só pudcm ser C'i.igidos quantlu ell"ectivamcnle se faz o 
lrab~lho, de <JUC tiram sua dcnominn~·ão; c portanto, qu;mdo 
a parte intcr1,ssada indica no requerimento o anuo ou annos, 
eut que se tl<'u o acto, ele que pede certidão, limitando-se 
a ]m,ca a esse período, devcr•sc-hilo contar na mesma 
r:Jzão os respectivos cmolumenlos, e;xcluintlo os dous annos, 
a qtw se refere o art. ;J.o ~ 108 do citado regulamento na\; 
palavrns: • Contar-sc-ha a busca» cobrando-se em todo o 
caso 500 réis tle lmsca, ainda <juanilo o tempo indicado pela 
p'lrtc n5o exceda de um auno. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
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N. 5~0.-FAZENDA.-EM \)DE OUTUDRO Dg l8i!}. 

Trata do cumprimento de uma 1Jrecatori:t de ombargo do um dinheiro ou ti· 
tu\os, depositados corao tiança de um leiloeiro, para pagamento de divida 
particular do mesmo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 9 
de Outubro de l8i9 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tl'itmnal 
do Thesouro Nacional, dt•dnra ao Sr. Inspector lla Theson
raria de Fnenda da Província dn S. Pedro do Hio Grande do 
Sul, em resposta ao seu officio n. H7 do l. o de Setembro 
proximo findo, que não póde ~er approvada a deliberação que 
tomou em ses,;ão ela .Junta, de mandar cumprir :1 prec:~toria 
expedida pnlo Juizo do f:ommercio da cidade de Porto Alegre, 
a pedido da do Hio Gr:mdo e a r~qucrimento de Augusto 
Dionhircs, como li<JIÜtlante da Hrrna commcrcial de .Joaquim 
Dias da Cunha .&: C.", para em!Jargo d:~ quantia de 2: 560~000 
no dinheiro ou títulos JlCrteneentes :í fiança prestada pelo li
nado Agente de leilões José de Almeida Leitão, para segurança 
do que este ficou a dever ú mesma firma; porquanto as apo
lices de que trata a ordem expedida ú Thesouraria da Pro
víncia de Pernambuco em 4 de 1\lnrço do corrente anuo, na 
qual se fundou essa dcliberllção, foram por um contrato 
solemne, dadas como eançiío pela possuiuora em favor de 
seu nwriuo, tendo ella :1lém dis:;o cedido expressamente em 
beneficio do credor, e para seu pagamento os juros dessas 
apolices; de fórma <jUC o embargo neste caso era feito por 
quem, além de credor pignoralicio, era ao mesmo tempo 
cessionario dos juros Yenciveis pelas apolices; circumstancias 
que collocam o raso complet<•mente fóra da disposição do 
art. 36 da Lei de Ui de Novembro de i827 e do art. 23 do 
Decreto n. 5454 de 5 de Novembro de 1873 c o sujeitou ao 
principio geral estabelecido no Hegulamtnto, com força de Ll'i, 
de 25 de Novembro de 1850, art. i2, ~ 2."; não 8e seguindo 
d'ahi que este Hegulamento haja revogado a disposição citatla 
da Lei de f5deNovcmhro de :1.8ll7, repetida naquelle Decreto. 

Os princípios consagrados no Aviso de 28 de Junho pro
ximo passado, dirigido ao Juiz de Direito da 2. a Vara Com
mercia! desta Côrte, siío cxactos e os meios que estabelecem 
a regra geral seguivel no assumpto vertente; pob a Lei 
de 1827, querendo por motivos <lo mais alto interesse publico 
proteger a emissão <las apolices que mandou realizar para 
consolidação da divilln Jmblica interna; concedeu-lhes além 
de outros, o privilegio do mencionado :1rt. 3G, o qual, con· 
ferindo um fnvor, que hoje constitun direito adquirido, niío 
podia sn, nem foi revogado intlircctamcnte pelo art. i2, § 2. 0 , 

do Regulamento dt• 2;j <lr, Novcmhro de 1850, cuja disposi{'ão, 
declarando susccptivcis de serem penhorndos os titulos da di· 
vida publica, n5.o cogitúra. como jú declarou o referido Aviso 
de 28 de Junho. lhs apolkcs cmittidas nos termos da Lrt 
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dA 1827, que entretanto não podia querer autorizar CIJm isso 
os artillcios da fraude, nem pcrm ittir a jaetura dos cre
dons; e é por essa razão que o privilegio não é applicave( 
aos casos de não ter o devedor outros bens ou de haver con
vertido dolosamente todos os que possuíssem em apolices 
para evitar o pagamento fraudando o credor. 

Assim tendo sido as apolices de que se trata dadas como 
caução da fiança pelo exercício do emprego de Agente de 
leilões, só nos casos em que a responsabilidade dessa fiança se 
tornasse effectiva, é que teria Jogar a execução para o res
pectivo pagamento nos titulos da caução; cumprindo, por
tanto, que o Sr. Inspector faça por intermedio do Pror~urador 
Fiscal, levantar o embargo, se o debito por que foi feito é de 
natureza particular, como parece, sol1restando, pon•m, em 
todo caso na entrrga da cauçiio requerida por Manuel Pereira 
Bastos, na qualidade de fiador do referido Agente, até que se 
liquidem as questões levantadas, porque a c:mçiio subsiste 
emquanto o caucionante não se exonera de sua res
ponsabilidade. 

Affonso Celso de Assis Figueil'edo. 

N. 5lJ.i.-FAZENDA.-EM 9 DE OUTUBRO DE 1179. 

1\landa proscguir no sequestro dos bens do ex·Collector de Sant'Anna do 
Paranahyba, Manoel Pereira Dias, o no processo criminal contra elle 
iniciado. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 9 
de Outubro de 1879. 

Affnso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista o officio do Sr. lns
pector da Thesouraria de Fazenda da Província de Mato 
Grosso, n. 53, de 18 de Julho do corrente anno, no <IUal dá 
conta de haver a Hei ação do uistricto por acóruão do l. o do 
dito rnez mandado pôr em liberdade o cx-Collector (;o mu
nicípio de Snnt' Anna do Paramhyba. l\lanoel Pereira Dias, que 
se adtav~ preso administrativamente afim de recolher aos 
cofres publicos a imporlancia do alcance encontrado wn suas 
contas, declara ao mesmo Sr. Inspector que não convem le
vantar o conflicto de jurisdicção no caso vertente; cumprindo 
todavia que se prosiga no sequestro a que j:í se mandou pro
celler nos bens do responsavel de que se trata, bem como no 
processo criminal que jú deve estar iniciado contra elle no 
fôro de seu domicilio, onde se acha. 

Aflonso Celso de Assis Figt~eiredl}. 

Decisões !le 1879. 45 ~d":J'';/'V' 
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N. 5""2.-IMPERIO.-EM!) DE ouTusno DE i87!). 

Remette a Portaria que providencia sobre o serviço sanitario do porto do 
Rio de Janeiro em épocas anormacs. 

t,a Directoria·.- Ministerio dos Negocias do Imperio.
Rio de Janeiro em !) ue Outubro de 1879. 

Illm. eExm. Sr.-Remetto aV. Ex:.,para que tenha 
opportunamente a devida execuç.~o, a inclusa ct'lpia da portaria 
desta datll, providencianuo sobre o serviç1• ~anitario do porto 
do Rio de Janeiro em t\pocas anormaes, a qual foi or{.\nnizada 
de a(~côrdo com as indicações propostas por V. Ex. em o !lido 
de 5 dP- A!(osto ultimo, e pl'!a lnspPctoria da Alfandega da 
Côrtc em nota transmittida a c>tc l\linistcrio. 

Por esta occasião declaro a V. Ex. q uc niío foram comprc
hendidas na uita port~ria :llp;unws da..; medidas propllslas por 
já se acharem regulamenta uns, umas pelo D•wreto n. 2731~, de 
23 de Abril ue i86l e outras pelo de n. 6:378 de i5 de No
vembro de i876, convindo rec0tnlllPndar a V. Ex. que, 
quando julgar opportuno, faça a distribuiçiío, como já se 
tem praticado, aos capitães c mestres de navios estrangeiros, 
dos impres~os, no iuioma respectivo, contendo os conselhos 

bygienicos apropriados. 
Deus Guarde a V. Ex.-Francisco llfaria Sodré Pereira. 

-Sr. lnspector de saude do porto. 

Sua Magestade o Imperador, á vista do que informaram a 
lunta de Hygiene Publica e a Inspectoria da Alfr;ndega da 
Côrte, com relat~ào a 11rovitlencias :;anitai'ias no porto do 
Rio de Janeiro, lla por bem que se observem as seguintes 

instrucções : Art. L• Quando á autoridade sanitaria parecer qne se 
tornem necessarias medidas de precaução contra o desen
volvimento, no po' to, de alguma molestia de caracter ppitle
mico ou contagioso, ordenará o afastamento dos navios do 
litor:~l pelo tempo que julgar conveniente. 

Art. 2." A mesma autoridaue, de accurdo com a Inspecto
ria da Alfandega, (lesi~narú dons ancoradouros, uestinados 
um á carga e outro ú descarga dos navios, que para tal llm 
não poderiio atracar em ponto algum do litoral uurantc o 
prazo que houver ,;ido fixado. 

Art. 3." Esses ancoradouros deverão ficar além da linha ue 
afastamento que fór ec;lailclecida, IJOdPndo ser esta a mesma 
actualmcnte adaptada ua fortaleza Villcrrairrnon ú ilha das 
Feiticeiras. " " 

. Art. r~,. o A autoridade sanita ria, de accôrdo eom a Inspecto-
rta d~s Terras e Colonh;açtlo, dnsip;nar:'1 outro aneoradf,uro 
cspectal para os navios que transportarem immigrantes, cujo 
desembarque deverá ser e!Iectuado do modo mais conve
niente, tendo-se em vista a hora e o logar. 
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Art. ü.o Quer nos ancoradouros geraes, quer no especial, 
deverão collocar-se os navios afastudos uns dos outros, pelo 
menos 60 metros, e na direcção dos ventos da barra, vedando
se, sempre que fôr possível, que os tripolantes venham ú 
terra e que a carga e descarga sejam effectuadas durante as 
horas de maior intensidade de calor pela marinhagem es
trangeira. 

Art. 6. o O navio que estiver nas condições do § 7. o do 
art. 3. 0 do Decreto n. 6378 de H> de Novembro de 1ti76, re
ccbcr:í n bordo um empregndo dn Alfandega pnn1 liscnlisar n 
arreendação das rendas publicas, impedindo quJ a esse 
respeito se commettam llbusos. 

Art. 7., Os navios já wrtos no porto, e suspeitos de se 
acharem infeccionados, serão separados dos outros afim de 
passarem pelos processos de purillcação. 

Palacio do llio de Janeiro em 9 de Outubro de 1879. 

N. 543.-IMPEillO.- EM 10 DE OUTUBRO DE 1879. 

Sobre impostos do importação creados pelas Assombléas Legislativas Pro
vinciacs. 

1.• Directoria.- Ministerio dos Negocios do Imperio.-Rio 
de Janeiro em 10 de Outubro de i879. 

111m. e Exm. Sr.- Tenho a honra de accusar o recebimentlil 
do Aviso de V. Ex. de 26 do mez ultimo, ao qual acompanhou 
cópia do officio em que a Legação Britannica nesta Corte de
seja saber se a Assembléa Provincial da Bahia póde legal
mente sujeitar as mercadorias estrangeiras aos impostos 
creados na respectiva Lei de orçamento para o exercício de 
1879-!880. 

Em resposta, declaro a V. Ex. que, não obstante o que se 
acha expresso no :~rt. 12 do Acto Addicion31, e em varios pa
receres de consultas da Secção dos Negocios do irnperio do 
Conselho de Estado, com que o Governo se ha confor
mado por immediatas resoluções ,imperiacs, e no
meadamente na consulta da Segção de Fazenda de 12 de Ja
neiro de 1857, com referencia ás leis da Província do Ceará, 
sobre cujo parecer foi expedida a Resolução Imperial de 21 de 
Fevereiro de 11:157, bem assim na doutrina do Aviso n. lU:J de 
H de Março de 1862 com referencia a urna lei da Província 
da Parahyba, têm as Assembléas Provinciaes legislado sobre 
impostos de importação. 

Só os Presidentes das províncias, negando sancç_ão- cft t~es--... 
leis por sua inconstitucionalidade, e a Assemblé:f Qe\'fl;pU[ C A ~., 
liberando sobre este objecto, podem chamar ~he.I_IM. itss'eh\ 111 {)~ {},1 

·' ,, ' "'1.f 
Ir 
•\ 
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bléas á strictn observnncia do nrt. 12 do Acto Addicional, 
restando a V. Ex. ouvir, se lhe pareerr eonVt'niente, o ~li
nisterio dos Negocios da Fazendn, visto competir-lhe resolver 
sobre a melhor solução provisoria que deva ter o assumpto, 
porque pelo dito )linisterio têm em geral corrido as ques-

tões desta natureza. 
Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Maria Sodré Pereira.-

A' S. Ex. o Sr. Antonio Moreira de Barros. 

N. 5~~.- IMPERIO-- EM lO DE OUTUBRO DE 1879. 

Sobre regi,tro civil. 

i. a Directoria.-Ministerio dos Negocios do Imperio .-Rio 
de Janeiro em lO de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Satisfazendo ao pedido constante do Aviso 
de V. Ex. de 29 do mez passado, com referenda á consulta 
que fez a Legação da Allemanha, em a nota que por cópia 
acompanhou aquelle aviso. sobre a intelligencia da Circular 
de 30 do Agosto proximo findo, pela qual se tomaram pro
videncias provisorias relativamente ao registro civil de nas
cimentos, cnsamentos e obitos d•~ acatholicos, tenho a honra 
de declarar a V. Ex. que as Camaras Mnnicipacs devem, em 
virtude da citad~J circular, rt•gbtrar todos os actos de,,a na
tureza que deixaram de o ser por inexequibilidade do Hegu
lamento n. i:i60t. de 25 de Abril de 187!1,. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Maria Sodré Pereit·a.
A' S. Ex. o Sr. Antonio Moreira de Barros. 

N. or.5.-JUSTIÇA.-EM 10 DE OUTUBRO DE 1879. 

Não carece do nova nomeação o Adjunto de Promotor do um termo quo passà 
a constituir nova comarca. 

2.• Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio de 
Janeiro em lO de Outubro de :18í9. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de 19 do mez 
findo sobre consulta do Juiz de Direito da comarca de Traipú, 
declaro que, como bem entendeu V. Ex., não carece de nová 
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nomençiío para continuar a servir o Adjunto do Promotor Pu
blico do termo de Traipú, embora tivesse elle sido investido 
do cargo, quando o dito termo pertencia á comarca do Penedo, 
da qual foi desmembrado para formar a primeira das referidas 
comarcas. 

Deus Guarde a V. Ex.-La{a~;ette Rodri,ques Pereira.-Ao 
Sr. Presidente da Província dag Alagôas. 

N. 54:6.-JUSTIÇA.-EM H DE OUTUBRO DE 1879. 

O no~ocianto eleito em substituição de um dos supplentos de Deputado com
merda! occupa o ultimo logar na classe. 

2. • Secção .-Ministcrio dos Negocios da Justiça.-Rio de 
Janeiro em 1 i de OutulJro de 187\l. 

Em soluç~o á consulta feita por V. S. em officio de 4: do 
corrente mez, declaro que, devendo a anti .;uidaile da eleição 
regular a ordem dos supplentes dos Dl•.pulados commerciaes, 
tem de ir occupar o ultimo Jogar nessa classe o negociante 
que for eleito em substituição do supplente fallecido Fran
cisco Joaquim Correia de Brito Junior. 

Deus Guarde a V. S.-La{ayette Rodrigues Pereira.-Ao 
Sr. Presidente da Junta Commercial da capital do Imperio. 

N. 54:7.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 
- EM li DE OUTUBRO DE 1879. 

Approva a substituição do art. 67 do Regulamento do 4 de Julho de !868, 
e a proposta roferonto ao transporto, com o abatimento do 50 °/0 , de 
trilho e material fixo e rodante ue ostradas de ferro. 

N. 31.- i.• Secção.- Ministerio dos Negocios da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas-. Rio de Janeiro em H 
<le OuttJbro de 1879. ~ 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para seu conhe
cimento e do Engenheiro fbcn\ <la estrada de ferro do Recife 
ao S. Frnneisco, que licnm approv:1das :1s duas propostas 
cumLant101s do oflleio n. 63 de 30 de Junho proximo passado, 
sen<lo uma no sentido de substituir-se o art. 67 <lo Regula
mento que baixou com o Decreto n. 4:221 de 4: <le Julho de 
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t81i8, referente ao transporte de ohjcctos de peso superior a 
mil kilogrammas; e outra com o lim de conee~er-se trans
portes com abatimento de tiO •/o, para os trilhos e mais 
material fixo e rodante de estradas de ferro ruraes que se 
construam em propriedades cujos productos sejam condu· 
zidos pelos trens da mesma estrada. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 548.-FAZENDA.-EM H DE OUTUBRO DE i879. 

Eleva o numero de Guardas da Alfandoga rlo Corumbá. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em H 
de Outubro de1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communicn ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província de Mato Grosso que, á vista 
da in formação que prestou á Presidencia da provinch, e por 
esta transmittida, por cópia, com o olllcio n. i6 de 18 de 
Agosto proximo findo, fica elevado de ti a 8 o numero de 
Guardas da Alfandega de Corumbá; conforme solicitou o 
respectivo Inspector no olllcio n. 2 dirigido á Direetoria Ge
ral das Rendas Publicas no L o de Março do corrente anuo. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 5~9.-FAZENDA.-EM H DE OUTUBRODE i879. 

Communica ter sido declarado sem effeito o decreto que apresentou Vi
eente Gomes Pessoa no Jogar do Porteiro da ·Alfandega da capital da Pa
rahyba. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em H 
de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. para os fins con
venientes, que, por Decreto de 9 do corrente, foi declarado 
sem effeito o de 1~ de Junho deste anuo, pelo qual fõra Vi
cente Gomes Pessoa aposentado no Jogar de Porteiro e Admi
nistrador das Capatazias da Alfandega da capital dessa pro
Yincin, 
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Tendo sido esta re~olução do Governo Imperial motivada 
pelos aetos eriminosos qun prntic:íra :HJUCJlc empregado por 
occa,dão da presl:I(,'~O de soccorrus ás viclimas da secca na 
me-; ma e apitai, pelo que vai ser responsabilisado, não deve 
v oi tar e li e ao exerci cio do referido Jogar~ do qual fica effe
ctivamente demittido. 

Deus Guarde a V. Ex.-AfTonso Celso de Assis Pi,queiredo.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Parahyba. 

N. 550 .-FAZENDA.-EM :1.3 DE OUTUBRO DE :1.879. 

Autoriza o augmento do numero de Despachantes da Alfandega de Pcrnam· 
buco. 

:Ministerio dos Nego cios da Fazenda .-Rio de Janeiro em :1.3 
de Outubro de 1879. 

Alfonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, tendo resolvido augmentar o pes
soal dos Despachantes da Alfandega de Pernambuco, por 
considPrar es a providench1 neces~aria a hem do serviço da 
Repartição ; ordem ao Sr. Impector da Thesouraria de Fa
zenda dn mesma provineia que providencie desde já, para 
que o da Alfandegn nug-mente com mais tres o numero actual 
dos referidos Despachantes. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 551.- Gl!ERRA.- EM :1.3 DE OUTUBRO DE 1879. 

Declara que as praças escusas do serviço por incorrigíveis, não tém direito a 
passagens e comedorias por conta do Estado. 

Ministerio dos Negoeios da Guerra.- Rio de Janeiro em {3 
de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Com a inFormar;iio da Repartição a seu 
cargo n. iO:H> d<' 17 deSrtemLro ultimo submettou V. Ex. á 
consideração deste Ministerio o officioque em~ daquelle mez 
sob n. 207~ lhe dirigiu o Commandante das Armas da Pro
víncia do Rio Grande do Sul, communicando que o da guar-
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nição do Rio Grande consultara se as praças escusas do ser
viço por incorrigíveis têm direito a passagem c comedorias 
por conta do Estado, e se, quando forem Cadetes, devem taes 
passagens ser dadas a ré. 

Em s'llução desta • consulta, declaro a V. Ex., para seu 
conhecimento e afim de fazer constar ao mesmo Comman
dante dJs Armas, que as praças na~ indicadas circumstancias 
não têr1 direito a passa:ren;;, as quaes constituem um favor, 
que só deve ser concedido nos que bem servirem o Estado e 
tiverem baixa por conclusão de tempo ou incapacidade 
physica. 

Deus Guarde a V. Ex .-João Lustosa da Cunha Pnmnaguá. 
-Sr. Conselheiro Ajudante General do Exercito. 

N. 552.-GUERRA.-EM H DE OUTUBRO DE 1879. 

Declara que não é applicavel ás actunes praças <lo Exercito a tliaposição do 
art. 71 do Regulamento de 27 de Fevereiro do i875, quo permiHe aoa 
sorteados a substituição. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 
u, de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo V. Ex., com a informação da 
l\epartição a seu cargo sob n. 892 de 13 de Agosto proximo 
passado, submettido á consideração deste Ministerio o oflicio 
em que o Commandante das Armas da Província de Pernam
buco consulta se póde ser applicada üs actuaes praças do 
Exercito a disposição do art. 71 do Regalamento de 27 de 
Fevereiro de 1875, que permitte aos sorteados a substituição ; 
declaro a V. Ex., para os llns convenieutes e em resposta á 
referid3 consulta, que, não achando-se ainda em pleno vigor 
a Lei n. 2556 de 26 de Setembro de 1874 nem o regulamento 
acima citado, não deve, por isso, aquelle artig-o ser applicado 
ás praçrs de que trata a alludida con:;ulta, visto não serem 
ainda filhas do sorteio. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lttstosn da Cunha Paranaguá. 
-Sr. Conselheiro Ajudante General do Exercito. 
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N. 553.- FAZENDA.- EM 16. DE OUTUBRO DE 1879. 

Manda entregar ao Monte de Soccorro da Bahia a importancia diaria dos 
tlepo•itos da respectiva Caixa Economica. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
H de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que nesta 
data autorizo a Thesouraria de Far.r•nrla a pns,;nr provi
soriamente para o Monte de Soecorro a importancia dia
ria dos depositas da Caixa Economica, nos termos do art. 
19 do Uegulamento annexo ao Decreto n 1i59fl de i8 
de Abril do 187'1; ficando a cargo daquelle ostabdeci
mento o pagamento dos juro~, e a ro~pl'ctiva c:lpitalisa
ção, das quantia:; assim fornccidao, de conformidade com 
a ultima parte do art. 22 do citado regulamento ; con
forme solicitou o conselho fiscnl no oflicio que veiu junto 
ao dessa Presidencia, n. 36 de 6 do Junho proximo pas
sado. 

E, convindo que haja a ma.xima economia nas des
pczas dos estalwlecimentos de que se trata, recommende 
V. Ex áquelle conscllw liscal que re,;trinja o pessoal 
ao que fôr absolut;1men to inrlispensavel. 

Deus Guarde a V. Ex. -,lf(onso Cf'!so d.~ Assis Fi!jueiredo. 
-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Balm. 

Identicas ás Presidencias do Maranhão e Pernambuco : e 
neste sentido expediu-se ordem ás respectivas Thesoura
rias de Fazenda. 

N. ti5lJ,.- FAZENDA.- EM H DE OUTUBRO DE 1879. 

Autoriza a entregar ao Monto de Soccorro do Sant~ Catharina a quantia 
do 6:0008 por conta tla quota t!c i 0 / 0 do imposto sobro o capital das 
lo lerias. 

Minigterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
H de Outubro de 1879. 

Affnnso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, autorizr~ o Sr. Inspeclor da The
souraria de Fazenda da Província rle Santa Catharina para 
entregar ao Monte de Snccorro da mesma provinda a quantia 
de 6:oooaooo, por conta da quota de i /o do imposto sobre 
o capital das loterias, na fórma do di,posto no n. ll5 do 
art. 9. o da Lei n. H1lJ, de 27 de Setembro de !860, não 
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só como auxilio para as rlespeza~ daquelle e~tnbelecimento, 
conforme pediu o re,prctivo conselho fi,;cal no oflicio re
mettillo com o da d1tn 'fhesourari;' n. 13 rle :20 de FPve
reiro proximo passado; mns tambem para ser applicada 
uma parte á amortiza\·ão dos emprestimos que obteve para 
a formação do seu fundo capital. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

Neste sentido officiou-se ás Thcsourarias do Paraná e Mato 
Grosso, e ás Presidencias dessas províncias. 

N. rii'i5.-1USTIÇA.-EM 14 DE OUTUBR:l DE 1879. 

Nas attribuiçõos do Adjunto não está o ser necessariamente preferido para 
exercer o cargo de Curador Geral de Orphãos no impedimento do Promotor 

Publico. 

2.• Secção.-Ministerio dos Neg-ocios da Justiça.-Rio de 
Janeiro em H de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Com referenda aos officios de 22 do 
mez findo e de 8 do corrente, sobre a reclamação do Adjunto 
do Promotor Publico da eomarcn de Campos, pelo far,to da 
nomeação interina de um advog-arlo parn exercer a Curadoria 
Geral dos Orphãos na ausencia do promotor respeetivo, de
claro a V. Ex. que, não estando a~ funcr,:ões de Curndor an
nexas por lei ao cargo de promotor, a pre(erencia estnbelecida 
por diversas decisões (Avisos ns. H5 de ~i de Abril de 1855, 
i3 de i5 de Janeiro de 1858, 136 de 31 de Maio de 1859, 547 
de 2i de Dezembro de i863 e 674 de a de Outubro de 1878), 
não impede que a rompetente autoridade designe provisoria
mente pessoa idonea para exercer as funcções de Curador na 
falta do Promotor Publico, porquanto a sub::;tituição que in
cumbe ao Adjunto só é necesParia e obrigatoria quanto ás attri
buições expressnmente prt'scriptas por lei ou regulamento 
(art. 2i do Decreto n. f182'1 de 22 de Novembro de i87l) que 
se refere ao serviço geral da Promotoria. 

Accresce que, corno informou V. Ex. no segundo dos 
citados officios, j:í se acha creado pela Lei provincial n. 2357 
de L" do corrente o cargo de Curador, separado do de Pro
motor Publico e annexo ao da Promotoria dos Residuos e Ca
pellas no referido termo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Lafayette Rodriques Pereira.-Ao 
Sr. Presidente da Provincia do Hio de Janeiro. 
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N. 556.- GUERRA.-EM 15 DE OUTUBRO DE 1879. 

Declara em quo condições os aprendizes do Arsenal rle Guerra ficam isentos 
da indemnização das dospezas feitas com a sua educação. 

I 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 
15 de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi ouvida a Secção de Guerra e Marinha 
do Conselho de Estado sobre o requerimento que V. Ex. 
submetteu á consideração deste .Ministerio com a informação 
da Repartição a seu cargo de 6 de Junho deste anno sob 
n. 628, e em que o Cabo de Esquadra do 10." batalhão de 
infantaria Valeriano de Farias pediu que se fizesse etfectiva 
a baixa do serviço do Exercito por conclusão de tempo que 
lhe foi concedida por Portaria de 20 de .Maio anterior, in de· 
pendentemente de indemnização da despeza QUE' fez o Estado 
com a sua educação na companhia de menores do Arsenal de 
Guerra da Côrte. 

E Sua Magestade o Imperador, Conformando-se por Sua 
Immediata e Imperial Resolução de 9 do corrente com o pa
recer do mesmo Consl'lho exarado em Consulta de 19 de 
Julho ultimo, Houve por bem Declarar : 

L" Que os aprendizes do Arsenal que, antes do Regula
mento de 19 de Outubro de l872, for11m passados para o de
posito de aprendizes artilheiros e d'ahi transferidos aos corpos 
de linha, ficaram isentos da indemniz: ção das despezas feitas 
com a sua educação e devem ter baixa depois de completado 
o seu tempo de serviço. 

2. 0 Que, devendo contar-se aos soldados que foram ope
rarios militares o tempo decorrido na praça desta especiB, 
accumulando o de serviço na primeira linha, á vista do dis
posto nos arts. 7. o e 22 das Instruct;ões de 3 de Janeiro de 
!866, está•o Cabo Valeriano de Farias ms condições de se lhe 
fazer effectiva a baixa concedida, independentemente de in
demnização, conforme requer. 

O que comrnunico a V. Ex., para seu conhecimento c de
vidos effeitos. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lustosa da Cunha Paranaquá. 
-Sr. Conselheiro Ajudante Gener11l do Exercito. · 
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N. 557.-FAZENDA.-E\1 15 DE OUTUBllO DE 1879. 

\Revalidação dosollo do documentos do dospeza. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
!5 de Outubro de Hl79. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesou
ria de Fazenda da Província de Mato Grosso que os docu
mentos remettidos pelo Ministerio dos Negocias da Guerra 
com Aviso do 19 de Setembro proximo lindo, rel11tivos a 
despezas feitas pelo conselho eeonomico do 2L o batalhão de 
infantaria, e que foram pPlo mesmo Ministerio enviados á 
dita Thesouraria para revaliilar, com a Portaria de 9 de No
vembro de 1878, devil!m pagar ainda quando estivessem 
obrigados ao sello proporcional a revalillação na razão do 
decuplo, !JUCr da bxa dtwida, se não a haviam satisfeito, 
quer da differença de menos cobnrla, nos termos do dis
posto no n. i do art. 31 do llrgula men to annexo ao [)e
ereto n. Mí05 de 9 de Abril de 1870 ; e não na razão do dobro, 
como procedeu a Collectoria dll Cuyabá, segundo consta do 
citado aviso. 

A.f{onso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 558.-FAZENDA.-EM l5DE OUTUBRO DE 1879. 

Não se deve transferir on eliminar escravos da matricula gorai quando 01 

rospoctivos possuidores estejam em debito da taxa. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro em 
15 de Outubro de 1.1!79. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Na1~ion11i, recommenda ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazend;l d~ Província de Pernami,uco que 
ponha em pratica na HecebPdoria da mesma província a pro
vident~ia, mandada adoptar prlo L o Escripturario do The
souro em comll!is,ão na dita Thes!tnraria, de não se proceder 
á tran,;rerenf,ia ou rlimina .·:to de) o'cravo~ da matricula geral, 
quando os reqpectivo~ lHlS'iuidores estejam em debito da 
tax:~, como se prot~erle na Heccb•Jdoria do Rio rltl Janeiro, em 
virtude das disposições dos arto;. 20, 2:~ e 2;J do Regulamento 
annexo ao Decreto n. r~,ug rltl 28 de Março de 1868; não 
procedendo a razão dada pelos membros da Junta, de não se 
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poder adoptar n mPncionada providencia por ser um acto 
interpretativo da ]('i, que n~o SP nclw expresso nas Ins
trucções dadas por este Ministeriu ao referido empregado, 
conforme elle deu conta em ollicio de J do ~etembro pro
ximo findo. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 559.-JUSTIÇA.-EM :1.6 DE OUTUBRO DE :1.879. 

Declara que o falsificador do moeda e'trangoira no Brazil está sujeito ás dis· 
posições genericas do art. :!i3 do Codigo Criminal. 

3.• Secção.-Ministerio dos Ncgocios da Justiça.-Rio de 
Janeiro em 16 de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Com aviso reservadfl de iO do corrente 
transmittiu V. Ex. cópia da nota que lho dirigiu a Legação 
da Belgica com referencia ainda ao fabrico de moeda estran
geira no Im per i o. 

Em resposta df'clnro a V. Ex. que, nos termos genericos 
do art. i73 do Corligo Cnminal, sendo considerada falsa 
qualquer moeda l'abricad~ sem autoridade legitima, ainda 
que sejil iei:a da ma teria e com a fórma de que sn faz a ver
dadeira, e ainda quP tenha o seu verd:~deiro e legitimo peso e 
valor intrinBeco, é evidentl' quo o fabriearlor rle moeda estran
geira no Brazil tambem está sujeito ú disposiç~o do citado 
artif{o. 

Renovo a V. Ex. os protestos de minha alta estima e mui 
distincta consideração.- La(a!Jette Rodrigues Pereira.- A 
S. Ex. o Sr. Conselheiro Antonio Moreira· de Barros. 

N. 560.-JUSTIÇA.-EM 17 DE OUTUBRO DE 1879. 

iloclara que os Juizos Municipaes só podom rocober vencimentos depois de 
vorificar-so a respoctiva posso e oxercicio. 

4.• Secção.-Ministrrio dos Negocios da Justiça.-Rio de 
Janeiro em i7 de Outubro de 1879. 

Illm .. e Exm. Sr:-:C:om o oflicio n. 1~13 d~:2~ d~ 1 S;tp;~., ~- -- ... 
bro :J.ltirno transmtttm V. Ex. o requcnmento~ÍÀ'qu~ldBaC~ fi~(' 
charcl Manoel Ann" la come Pir,., Juia Mtil\pal do termo · ' 

·~>~,t>()r 
. ..., r I,. 

~- - . i' u l ,', [)0. 
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de Tnqunretinga, prde melhor:~mento da sua njuda de custo 
c pagamento dr 'encirnentos •le:;de :lO dP J:meiro deste anno, 
em que prestou juramento até 2ll de Junho em que entrou 
no exerciciu do •~argo ; pois só nnsse dia lo i alli creado o foro 
civil e installada a comarca, composta unicamente d~quelle 
termo. 

Em resposta declaro a V. Ex. para fazer constar ao peti
cionario : 

L o Que só se lhe arbitrou aju,Ja de custo para primeiro 
estabeli~eimento, por ser a viagem infel'ior a 50 leguas. 

2. o Que, conforme n dotltrin:~ r:onsagr·nda na Ordelll n. i29 
de i7 de Maio de i8f)2 e 1hisos ns. :lf)li de f/1 de Novembro 
de 1855 e M1 de 18 de .J:mciro de 1859, os Juizes l\lunicipaes 
estão comprehenrlidns na classe ge!ll•riea de empregndos de 
justiça para o effeito de n~o poderem recebr•r seus vencimen
tos senão depois de veril1car-se a r·pspectiva posse e exercício ; 
não sendo portanto applicaveis a taes funccionarios, nessa 
parte, as disposições especialmente relativas aos magistrados. 

Deus Guarde a V. Ex .-Lafayette Rodrigues Pereira.
Ao Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 56!.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
EM i 7 DE OUTUBRO DK f879. 

Approva o contrato para conducção das malas do Correio na Provincia de 
Minas Geraes. 

N. 15.- L• Scrção.- Directoria do f:ommercio.- Minis
teria dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas.- Hio de Janeiro em i 7 de Outubro de !879. 

Fica approvado o contrato com José Ignacio de Barros 
Cobra, para a conducção de malas t!ntro a estação da Cachoeira, 
Itajubá e rutro,; pontos da Província de Minas Geraes. O que 
communico a V. S. para os fin~ convenientes e em solução ao 
oiJicio n. !74- de 20 de Setvm!Jro ultimo, que acompanhou a 
cópia do sobredito contrato. 

Deus Guarde a V. S.- João Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú.- Sr. Director Geral dos Correios. 



DECISÕES DO GOVERNO. 367 

N. 562.- JUSTIÇA. - EM 20 DE OUTUBRI'I DE i879. 

Declara que o Juiz de Direito fóra da jurisdicção do sua comuca som li· 
cen~·a. nem orJcnâdo, só tem tlireito a vcucimcntos do novo cargo depois 
que entrar em excrcicio. 

~.a SCC{~ão. -Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de 
Janeiro em 20 de OutuLro de :1.87\J. 

Illm. c Exm. Sr. -Verificando-se que o Juiz de Direito 
Antonio Moniz Sodré de Ar~g·ão, achava-se fúra da juris· 
dicç:ío de sua couwrca, St'lll licPnça nem ordenado, quando 
foi nomeado Chefe de Policia des>a província, declaro a 
V. Ex., em resposta ao ollicio n. :1.30 de .w dtl Junho ultimo, 
qur, esse magistrado só tem direito :1 vencimento depois que 
entrou no extTcicio do novo cargo, devendo restituir o or· 
denado que V. Ex. lhe mandou ahonar dl\Sdt\ a data da no· 
meação. O que V. Ex. fará constar ao lnspector da 'l'he· 
souraria. 

Deus Guarde a V. Ex.- La{ayPtte Rodrigues Pereira. -
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 563.-FAZENDA.-EM 20 DE OUTUBRO DE 1879. 

Das pensionistas, vinvas de militares só se deve exig-ir, para o pagamento 
da respectiva pensão, attcstado do que continuam em estado do viuvez. 

l\1inisterio dos Nrgocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 
20 de Outubro de :1.879. 

Affonso Celso de A~sis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nne.ional, cornmuniea ao Sr. lnspector da The
sour:1ria de Fazenda da Provind;, da,; Alagôas, em resposta 
no ~eu olficio n. õ5 de 27 dn Sptembro proximo findo, que não 
póde ser approv;Jdo o seu acto suspendendo o pa::;amcnto do 
meio soldo quo compete a D. Vicenr~ia !\lar ia Lopes Lima, 
como viuva do Alft~re> do l~xercito Lourenço da Co,;ta Moura 
Lima, soiJ o fundamento tle que n;ío declara o attcstado do 
l'ro-l':Jroehr• da fre"uezia da capital, e que junto lhe devolve 
para os de.vidos effdtos, que a mesma prmsiomsta vive ho
nestnmtmle, mas súrnente que acha-se ainda em estado de 
vi uvcz; visto que as pensionistas des,;a elas se só devem 
provar a continu:u;ão do dito t•stado, e nenhuma outra exi· 
geneia lhes J.ltidc ser reita pelas Ht~partiçõcs pagadoras, pur 
nilo havor.· disposição que para isw as autorize. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
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N. 564,.-FAZENDA.-EM 2i DE OUTUBRO DE 1879. 

Os lançamentos e verbas que se !&zem nas folhas dos vencimentos do pes· 
soal activo e inactivo e dos pensionistas, deverão ser rubricados pelos 
empregados que os fizerem, ficando dispensada a rubrica do Contader. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
2i de Outubro de i8i9. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declarn aos Srs. lnspectores das The
sourarias de Fazenda, para a devida execução, que os lança
mentos e verbas que se fazem n:1s f11lhas dos vencimentos 
do pe>soal activo o inacli\•o e dos pensionistas, ntim de que 
possn efftlctuar-se o n~specti\'o JJ:•g:Jtnento, não ~ó dever:1o ser 
rul1ricados pelos empregados qUI~ ext·cutnrem e.-,es trab~lhos, 
pelos quaes são rP~pom.weis. ficando dispensada a rubrica 
do Contador, mas tamuern ser~o d~t:Jdo,; aureviadamente vor 
meio de algarismos, como está admittido; cumprindo que a 
mesma regra se observe quanto aos livros de assentamento 
do referido pessoal. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 565.-F AZENDA.-EM 21 DE OUTUBRO DE 1879. 

Não deTem ser considerados prescriptos dinheiros o Yalores recolhidos aos 
cofres publicos como pertencentes " <lefuntos e ausentes oro quanto fôr pro· 
TaTel a existencias do credores, para <tuem não corro a ~r_oscripção. 

Ministerio dos Negocias da .Fazenda.- Rio de Janeiro em 
2i de Outubro de i8í9. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou· 
raria de Fazenda da Provincia da Parahyba, de accôrdo com o 
aviso expedido nesta data no t.u Escrivturario d<• Thesouro 
em commissão na mesma ThPsouraria, que não só deve ser 
mantida, ~em alteração, a escriptlli":IÇ~O nl'll:1 e'listente ares· 
peito dos dinheiros e vvlores ahi recülhidos como pertencentes 
a defuntos e amenltJs ; mas tamhem que não é opportuno, 
por falta das provas indispensaveis, considerar-se prescripta 
a quantia de Hí:996,)832, por ser muito possível a existencia 
de credores, pnra ~nem n~o corre a prescripc:ão, como são os 
menores, os dementes e outros que seriam por esse modo 
injusta e irregularmente proj udicados em seu direito. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

~~ 
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N. 566. -FAZENDA.- EM 21 DE OUTUBRO DE 1879. 

Trata do assentamento do pessoal pago pela Thesonraria da Parahyba, e dos 
emolumentos a que eiLão sujeitas as provisões dos Vigarios encommen· 
dados. ' 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Bio de Janeiro em 
21 de Outubro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, commumca ao Sr. Inspector da Thú· 
souraria de Fazenda da Província da Parahyba, pnra os devidos 
effeitos, que conforme declara nesta data ao Lo Escripturario 
do Thesouro em commissão na mesma Thesouraria, ficam 
approvadas as providencias con,;tantes do officio do dito em· 
pregado, n. õ de 26 de Junho proximo passado, subre o modo 
de >e fazer o assentamento do pessoal que por ella é pago; 
observando-lhe porém o seguinte: i.", que as provisões dos 
Vigarios encommendados não estão sujeitas a emolumentos, 
e súmente ao sello de 7 °/.,; mas se forem passadas em con
tinuação, só é devida a taxa fixa, conforme já foi explicado 
pela Circular de 19 de Julho de 1878; e 2. •, que anteriormente 
pagavam taes provisões, além dessa taxa, a de 5°/o, segundo 
a legi~lação respectiva. 

Quanto á rubrica dos Inn~:amentos e notas que se fazem 
nas foi lias de pag-alll ento do pessoal activo e inactivo e dos 
pen-;ionist:ts, de que trata o o!Iicio n. 6, do referido em
pregado, tmnbt•m de 26 de Junho ultimo, nesta data expede 
Circular ás Thesourarias de Fazenda, determinando a regra 
que deve ser observada nesse serviço. 

Afl'onso Celso de Assis Fi_queiredo. 

N. 567 .-FAZENDA.-El\1 23 DE OUTUBRO DE 1879. 

i 
) ': 

Manda vender em hasta publica os objectos de ouro, prata c latão, exis-
tentes na Thesouraria da Parahyba. 

Ministerio dos N egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
23 de Outubro de f879. 

Affonso f.:elso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nncio na!, ::mturizn o Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província da Parahyba para mandar ava
liar e vender em hasta publica os objectos d.e ouro, prata e latão 

Dceisõe> de 1879. 47 
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constantes da relação junta por cópia, remettida pelo L• Es
criplurario do Thesouro em commissão na mesma Thesou
raria com ollicio n. 59 de 24 de ~ctembro proximo !indo, 
visto serem consid .. rados bens vagos e como taes perten
centes ao Estado; escripturando·se o producto da venua de 
taes objectos como renda geral. 

Affonso Celso de Assis Fi.?tteirada. 

N. 568.-FAZENDA.-EM 23 DE OUTUBRO DE :1.879. 

Manda reintegrar o Administrador da Mesa de Rondas de Mossoní, illegal
mente demitlido pelo Presiuentc do Rio Granel o do Norte. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 
23 de Outubro de !879. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido irregularmente dcmittido 
o Administrador da Mesa de Henrlas de .Mossoró, Jo~o Avelino 
Pereira de Vasconcellos, visto como a Onlem dt•5te !\Iinisterio 
de :1.3 de Dezembro de 18o9 sómente permittia n suspensão 
do emprego, competindo a demissão ao Governo Geral; cum
pre que V. Ex. reintegre aquellc em[Jregado, communi
cando ao Thesouro quaesquer irregularidades tfUO houvesse 
commettido no exercício de seu emprego. 

Deus Guarde a V. Ex.-Afionso Celso de Assis Figueiredo. 
-Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 

N. 569.-FAZENDA.-EM 24, DE OUTUBRO DE :1.879. 

Communica que foi renovado o contrato de arrendamento uos' armazcns da 
ilha das Enxadas, celebrado en trc o Governo e Antonio Mat tlns L age & 
FÍÍho. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
2~ de Outubro de !879. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido renova rio por dons annos, a 
contar de H. de Agosto nttitno, o contrato celebrado entre o 
Governo e Antonio Martins Lagc & Filho, reh1tivo ao arren
damento dos armazens, casas e suas dependeneias da ilha das 
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Enxadas, obriganrlo-'e os arrendatarios a ceder os commodos 
de que carecer esse Ministcrio, depois de fnzcr-se no respe
ctivo pr1~ço a deducçDo qne se convencionar, assim o commu
nico n V. Ex. para sua intl'lligencia, e em resposta ao seu 
Aviso n. i876 de i3 de Setembro proximo passado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Affonso Celso de A.ssis Figueiredo. 
-A' S. Ex. ~ Sr. João Ferreira de Moura. 

r 

N. 570. -JUSTIÇA.-EM 2(J, DE OUTUBRO DE i879. 

Por não haver reciprocidade aão são exeqmvc1s no Brazil as sentenças 
proferidas om Portugal. 

2 .• Seccão.-Ministcrio dos Negocios da Justiça.-Bio de 
Janeiro em 26, de Outubro de i8i\J. 

Illm. Sr.- Em resposta ao officio de i7 do corrente declaro 
a V. S. que a respeito de execução de SP!lt1·nças não ha re
ciprocidade entre Portugal e o Brazil c, portanto, niio são 
exequiveis nos Tribnnaes c Juizos do Imperio as sentenças 
portuguczas; subsistindo, quanto ás ~artas rogatorias para ci
taçlio, a prntica antiga, que não foi modificada pelo Decreto 
n. 6982 de 27 de Julho do anno passado. 

Deus Guarde a V. S.- La(ayette Rodrigues Pereira.- Ao 
Sr. Juiz de Direito da Provedoria da Corte. 

N. 57:1..-JUSTIÇA.-EM 2~ DE OUTUBRO DE !879. 

Não podem os Juizes eonhecer das remunerações quo os Tabelliães rece· 
bam do testador pelo trabalho rlc escreverem, a pedido désic, a cedula 
tcstamentaria. 

2. • Secção .-Ministerio dos Negocios da Justiça .-Bio de 
Janeiro em 24, de Outubro de :1.879. 

Illm. e Exm. Sr ...... Corn officio n. 2983 de 6 de Setembro findo 
submetteu V. Ex. :\ drcii<ão <lo Governo lmperinl a consulta 
do f. o Tahelliiio do termo de Uruguayana, José Sergio de Oli
veira, sobre a remuneraçlio que devem perceber os Tabellii'ies 
pelo facto de escreverem testamentos cerrados. 
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Em resposta declaro a V. Ex .. que aos Tahelliiíes pela appro
vação dos referidos testamrmtos, competem as custas estabe
lecidas no art. 99 do regimento annexo ao Doere to n. 57:.17 de 
2 de Setembro de 1874; e que as autoridades judieiarias não 
podem tomar conhecimento do qualquer remuneraç:lo que os 
mesmos Tabelliiies recebam do testador pelo trabalho de es
creverem, a pedido deste, a cednla tcstamentaria. 

Deus Guarde a V. Ex.-La(a!fettr Rodrigues Pereira.
Ao Sr. Presidente du Provincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul. 

N. ü72. -JUSTIÇA. -E~! 27 DE OUTUBRO DE 187\J. 

Resolve duvidas sobro a substituição c cxorcicio interino dos emprega· 
dos das Secretarias da Policia das provindas. 

ri." Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça. - ltio 
de Janeiro em 27 de Outubro de 187\J. 

Illm. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., em resposta ao o f· 
ficio n. :H38 de 2ií do mez passado, que não ~e podendo, á 
vista do art. 4. 0 do Decreto n. :1.8\J7 d1~ 21 de Fevereiro de 
1857, appliear ao~ empregados da Se1~retnria dc Policia dPssa 
provincia a disposição do art. 2ü do Decreto n. l71Iü de Hi de 
Abril de :1.856, a qual {~ espr•eial ú Sccrdnria da Polidn d:-~ 
C0rte, cumpre que nas substituições e exercício interino dos 
referidos empregados se o!Jservcm os preceitos dos Decretos 
ns. 1995 de 14 do Outubro d<1 1807 c 2ti31 de 18 de Fevereiro 
de 1860, e por clles seja pago o Amanuense l\Iarcolino Pro· 
copio de Castro Hihas, que, substituindo o Official externo 
João Henrique Frúes, exerceu fnncções manifestamente di
versas das do seu emprego proprio, nos termos do art. 6. 0 

do citado Decreto n. 1995 de 1.4 de Outubro de 1857. 
O que V. Ex. farú constar ao Im:pcctor da Thesouraria de 

Fazenda para os fins convenientes. 
Deus Guarde a V. Ex. - Ln(ayette Rodrigues Pereira. 

Ao Sr. Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul. 
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N. 573.-FAZENDA.-EM 27 DE OUTUDRO DE 1879. 

Mant!a admittir dons Collaboradoros na The•ouraria do Espírito Santo; e dá 
outras providencias relativas ao serviço da mesma Repartição. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
27 de Outubro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, recommenda ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província do Espírito Santo que 
reduza a dous os Collaborndores que admittiu para coadJu
varPm o serviço tla mesma Thesouraria, segundo !leu conta 
em seu officio n. :17 de :lO de Setembro proximo findo; os 
quaes deverão ser pagos com a sobra resultnnte dos venci
mentos do f.o Escripturario que substitue o Centallor, ora 
exercendo em commissão o Jogar de Inspeclor da do Rio 
Grande do Norte, e continuando em vig-or a autorização 
concPditla pela Ordem n. 49 de 2!J, de Outubro de !878 para 
chamar alguns dos empregados mais idoneos da Alfandega 
para auxiliarem o serviço da Thesouraria, sempre que essa 
medida se tornar necessaria. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. 574.-FAZENDA.-EM 27 DE OUTUBRO DE 1il79. 

Só so podam admittir ~ollaboradores nas Thesourarias quando poderem ser 
pagos com as sobras tia respectiva verba, e no caso de absoluta necessidade 
do servir,o. 

Ministerio dos Negocies da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
27 de Outubro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thosouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província de Pcrnamlmeo, em resposta 
ao seu ofllcio n. i88 de 27 de Setembro proximo findo, que 
só podnm ser tolerados Collaborallorcs nas Thesourarias 
quando poderem ser pagos com a sobra da verba- Thesou
raria-, e no caso de absoluta necessidade do serviço; visto ser 
prohibido, sob responsabilidade dos respectivos Inspectores, 
qualquer excesso do d1)speza dessa origem, pela Circular n. 35 
de i7 de Setembro de ll:l7!t,. 
Outro~im, deelara-lhe que da ausencia do Chefe de Seccão 

extincta Frederico Augusto de Lemos não resulta sobra 
alguma no credito daquella verba, porque elle recebe no 
Thesouro, a que se acha addido, os vencimentos do seu logar 
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extincto, pela mesma verba, a que pertence; podendo-se 
apenas considerar como nã1l despendidos os do ex-Lo E~crip
turario Bacharel Aristides Ce:;ar de Almeida, o qual os percebia 
por outros empregos quo exerceu em commissão, até que foi 
demittido, vencimentos estes insufficientes para supprir a 
despeza com os seis Collaboradorcs que se conservam na 
Thesour<Jria. 

Cumpre, portanto, que faça cessar, sob sua responsnbilidade, 
qualquer excesso que se tenha dado sobre a consignação 
autorizada para a mencionada verba. 

E, constando do citado oflicio que se acha no Arsenal de 
Marinha um Escripturario encarregado de proceder a inven
tarios e balanços, o que não é aumissivel quanuo a Thesou
raria sente falta de pessoal para o expediente a seu cargo, 
cumpre que se recolha elle a essa Repartiçfio emquanto se !ler 
semelhante falta, e que o Sr. Inspector informe se ainda se 
faz nece,saria a volta do mesmo cmpre~ado para nquella 
commissão, e por quanto tempo, afim do se resolver o que 
parecer mais acertado; liscali,ando e activnndo a ultimação 
não só desse como do serviço da arrumação de cartorio, e 
dando ponta ao Thesouro do procedimento dos empregados 
incumoidos de taes tr:Jbalhos. 

Jlfl'onso Celso de Assis Fi_quei1·edo,. 

N. 57t5.-MARINHA,-AVISO DE 27 DE OUTUDRO DE 1879 

Allera o art. 2l do Regulamento anrexo ao Aviso de t8 do Março de t863 
para o seniço da rralit3fe~l ob barra e !'Orlo da tiJacle do S. João 
da Barra. na Prol"in~ia. 1!1 Hi) de Ja::eira, r retomoc::dJ. ,lu~ f'~ n_\""i·~5 
r1ue Jr.: ~..~.ni t:a~.·it::-::•~~.:.t -r:;~::J !:;•,:::.~-~ It:~. ~~3\c:::n ~·::t;i~::-. 

N. 2líH. -3. • Secção. -~linisterio dos Negocios da Mar i. 
nha.-Rio de Janeiro em2i lle Outubro de l8í9. 

Sua Magestade o Imperador, em vista do parecer emiltido 
pelo Conselho Naval em Consulta n. 39~7 de 21 do corrente 
e do ofiJ.cio de V. S., n. gq, de '1 deste mez, H a por be~ 
determmar que a taxa devida pelo serviço da praticagem da 
barra do porto da c1dade de S. João da Barra seja cubralia na 
razão de duz.mtos réis por tonelada, ficando deste modo alte
r?do o art. 21 do ~egul:tment? da mesma praticagem : outro
sim que para lotaçao llos na~ws adopte-~e o systema metrico 
mandado executar na Hepart1ção da Marinha pelo Aviso Cir· 
cular de i9 de Abril de 1873. 

Deus Guarde a V. S.-Jolio Ferreira de J1foura.- Sr. Ca
pitão do Porto da Côrte e Provincia do Rio de Janeiro. 
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N. 576.-JUSTJÇA.-EM 28 DE OUTUBRO DE 1879. 

Declara a que autoridades compete conhecer dos 1 delictos praUcados em 
um torritorio neutro. 

2 .• Secção. -1\Iinisterio dos Negocias da Justiça.-Rio de 
Janeiro em 2~ de Outu!Jro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr. -Com o officio n. 202 de 26 do m!lz findo 
su!Jmetteu V. Ex. á decisão do Governo Imperial a consulta 
do Promotor Pu!Jlico da comarca de Macapá sobre a compe
tcncia das autorid~1dcs brnzilniras parn conhecerem dos; de
lictos praticados no tcrritnrio neutro do Amapá. 

Em respnstn declaro a V. Ex. que, pelo àcetü·do celebrado em 
28 de Junho de 1862 entre o Hrazil e a França, se assentou 
que os autores dos crimes commettidos no mesmo territorio 
ficassem sujeitos á jurisdicção das autoridades brazileiras ou 
francezas, conforme fossem apresent:;dos a estas ou áquellas, 
e que tendo o criminoso, de que se trata, sido enviado ás jus
tiças deste Iu1perio, é aquelle Promotor competente para in
tentar o respectivo procedimento official. 

Deus Guarde a V. Ex.-La{ayette Rodrigues Pereira.-AÓ 
Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 577.-JUSTIÇA.- E~1 28 DE OUTUBRO DE 1879. 

E' incompatível o oxercicio simuftanco do3 cargos do Adjunto do Promo
tor e Archivista da Seerctaria !lo Governo. 

2.• Secção.-1\linisterio dos Negocios da Justiça.-Rio de 
Janeiro em 28 de Outubro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex .• em resposta ao officio 
de 15 do corrente, que sendo incompatível o ex:ercicio simul
tan!'O dus cargos de Adjunto do Promotor Publico da capital 
e Archivista dn Secretaria do Governo, em face da doutrina 
dos Avisos ns. 89 de 4 de Junho de1847,74de26deMaio 
de 1838 c 103 de i7 de Março de 1873, deverá o individuo 
que serve os dous rereridos cargos optar por um delles. 

Deus Guardea V. Ex.-La{ayette Rodrigues Pereira.-Sr. 
Presidente da Província do Espirito Santo. 
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N. 578.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 
-EM 28 DE OUTUBRO DE i879. 

Dispõe que seja obiervada a Circular n. 4!! do Minísterío da Fazenda publi· 
cada no Diario Official desta. data, sobre( cmolum~ntos do:certi!lões. 

N. 83.-2.• Secção.- Dircctoria das Obras Publicas. 
- Ministerio dos Negocias da Agricullura, Commercio c Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 28 tlc Outubro de !87\l. 

Cumpre fJUC Vm. attenda no disposto na Circular n. '*8 
do Ministerw da Fazenda, publicada no Dia rio OJicial n. 290 
de hoje, no quP se refere ti busca de documentos, cujas cer
tidões forem pedidas, afim de serem cobrndos o-' respectivos 
emolumentos nas Estações comrJetentcs, conforme se prescreve 
na mesma circular. 

Deus Guarde a Vm.- Joào Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbtí.- Sr. Inspector Geral das Obras Publicas da Côrte. 

N. 579.-FAZENDA.-EM 29 DE OUTUBRO DE !879. 

Sobre o 6evantamento d: uma quantia existente no Thosouro. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de .Janeiro em 
~9 de Outubro de Hl7\1. 

Communico n V. S. que nm nome do finndo lncíntho Gomes 
dos Reis existe no Thesouro Nacional, livre tle embargo ou 
penhora, a quantia de 3:1\)!M86:l, de que trata a precntoria de 
levantamento expedida por esse Juizo em iJ do corrente mez, 
a favor de Luiza Maria dos Heis Batalha, mulher de .Joaquim 
Rodrigues Batalha, na qualitlade de herd('ira do dito finado. 

Para o pagamento do imposto d~ transmissão desta herança 
fez-se a conta pela taxa de W "/o por não ser conhecido o 
gráo de parentesco da herddra; mas esse impo~to foi calcu
lado e pago em relaç~o á quantia de 2: G27 ~800, IJUando a 
som ma pedida é de 3: f\10~86:1. 

Para que se possa cumprir a dita precataria é necessario 
que se solva aquella duvid:1 e sejam exhiiJitlos os autos ori
ginaes de habilitação da herdeira, eomo dntermina o art. 58 
do Regulamento de W de Junho de !859, visto não ser appli· 
canl a este caso a Ordem n. 51 de i2 de Fevereiro de 1877, 
por isso que a importancia deprecnda é superior a 2:00015000. 

Deus Guarde a V. S.-,tfionso Celso de Assis Fiqueiredo.-
Sr. Juiz de Ausentes da 1.' Vara dn Côrte. ' 
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N. õ80.-FAZENDA.-EM 29 DE OUTUDRO DE 1879. 

Devem ser consideradas como supplementares !los crerlitos as ordens que 
autorizarem o pagamento !lo consignações, deduzidas dos vencimentos do 
empregados. ~~~ 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
29 de Outubro de 1879. 

Afi'onso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do '!'besouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda que nnnullem dos creditos, que forem 
concedidos ás mesmas Thesourarias para vencimentos de 
empregados, as quantias que estes consignarem em outras 
Thesourarias, e considerem como supplem entares elos cre
ditos ns ordens que autorizarem o pag-amento de consigna
ções, deduzidas dos vencimentos de empregados que fazem 
parte dos quadros das Hepartiçõcs de outras províncias ou da 
Corte. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. õ81.-F AZENDA.- EM 30 DE OUTUBRO DE 1879. 

Appron a deliberação da Thesouraria de S. Pedro, permittindo que as em
barcJções estrangeiras transportem mercadorias entre as cidades de Porto 
Alegre, Rio Grande o Pelotas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de .Janeiro em 
30 de Outubro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, eommunica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Provineia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul que, á vista do dispo~to no art. 1.0 do RPgulamento 
~nn1~xo ao Decreto n. 5585 de H de Abril de 18711, lka ap
provada a Portaria que rPmetteu por ~ópia com o St'U officio 
n. Hl de 20 de Agosto proxinw pa,s;Jdo, expedida á Alfan
dega da cidade do Hio Grande, e na qual lhe declarou ser 
permittido ás embarc:lções estrangPira" o transporte de mer
cadorias entre aquella cidade e as do Pelotas e l'orto Alegre, 
ou v1ce-versa. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

Decisões ue l.879. l<i> 
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N. 582.-FAZENDA.-EM 30 DE OUTUnt\0 DE 1879. 

Approva a creação de uma Collectoria na villa de S. Luiz de Quitttnde, nas 
~ Alagüas. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
30 de Outubro de 1870. 

Affonso Cl'!~o do Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thrsonro Nncionnl. C"Ornmunica ao Sr. Inspector da The
sour!lfia de F;1zend11 dn Provint·ia das Alagôas qw~, á vistn do 
que informa em seu ollicio n. 59 de a do corrente mez, fica 
opprovnda a delibernrão que tomou, em sessão da Junta, de 
crear uma Coi!Pdoria de llt'nda:; Geraes na povoaç~o tle S. 
Luiz de Quitnnde, el<'\·arln 3 categoria de villa pela Lei Pro
vincial n. 815 de 2:1 de .Junllo ultimo, nssim como dt) arbitrar 
em 35 o /o dn renda liquid<l 11 t·ommisoão fJUC competn ;10 Col
lector e ao Escnvão; curnprinrln, porém, que envie os outros 
esclarecimentos exigidos pela Cireular n. ::H de 1ü de .Junho 
de 1873. 

Affonso Celso de Assis Figueirr'do. 

N. 583.- FAZENDA.-E~r 30 DE OUTllnno DE 1R7D. 
,, ~" ' ,' 

Emprcga1lo de nomcaç~o provisorio não p1ído ser incluido em proposla para 
acccsso. 

:Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
30 de Outubro de 1879. 

Aflonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazendn da Província de S. Paulo, em resposta aos seus 
ollidos ns. ií7 e 1i8 de 22 e 2:! do corrente mez : 

1. ", qnP deve pôr em eoncurso os Jogares que se achnm 
vagos tanto nn me;;mn Thl'SOttraria, como na Alfan<leg-a da 
cidnde de San los, e cujo provimento dependa de ex:,mu; 

2. o, que no raso de não haver Praticantes hnbilitados, quo 
tenham completado um anno de exercício, em numero supe
rior ao das vngas rxh;tentes, poder~o ser admillidos os que 
tiverem menos desse tempo, ou pessons estranhas, sn a;;sim 
o reiJUererotll e se aelwrem em condições de exhibir as provas 
exigidns por lei ; 

3. o, que não príde ser promovido a 2. o Escripturario da The
souraria ou a qualquer outro emprego de accesso, o 3. o no-
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mondo provisorinmrntr, pela Presidencin. Manoel Pc1lro da 
Cunha, por a1·h:Jr-se ainda em exnnw no Thesouro o concnn;o 
a que se submetteu, e não estar por isso conlirmatla a sua no
meaçfiO, além de não ter adquirido sutliciente pratica desse 
emprego; sendo, por tanto, infundada a proposta feita pelo 
dito Sr. Inspector. 

Affonso Celso de A.ssis Fi!}tteil'edo. 

N. 58~.-FAZE:."'DA.-~M 31 DE ourunno DE 1879. 

Scllo a rjttC estão sujeita> as folhas de antus. 

Ministerio dos Neg-ocios d::t Fazenda.- Rio de .Janeiro em 
31 de Outubro de 1879. 

Affonso Celso de Assis l<'igueir1)do, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lns pector da Thesou
raria do Fazenda da Provinci::t do Paraná, em resposta ao 
seu otfiéio n. 7TJ, de TJ, do corrente mez, que, sendo as respos
tas ou cotas dos Collectores em antos UQ inventario e mais 
papeis do fôro, partes constitutivas de taes autos, as folhas 
em que fQrem escriptas, estão sujeitas ao sello de 200 réis 
cada uma, e deverão ser sellaàas opportuna e juntamente 
com as demais folhas dos m1•smos autos. guardadas as isen
çõrs pre~criptas no Regulamento nnnexo ao Decreto n. 4505 
de 9 de Abril de 1870. 

Affon.>o Celso de Assis Figneiredo. 

N. 585.-FAZENDA.-E'l 3 DE NOVEMRUO DE 1879. 

rrovidencia acerca da.{cxpodição de pas;.:ap ortrs c guiag ele mndança 1lo\ 

escravos. 

Ministel'io dos Negorios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
3 de Novembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do The,onro Nacional, declnra no Sr. lnspector dn Tlwsou
raria !le Faztmda !la Provinda <lo Aruazonas que n·gularmrmte 
procedeu requisitando tlo Chefe de Pu! i c ia da mesma pro
víncia, segundo den conta em sou olllcio n. tiS de 17 de Setem-
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bro proximo pa5sado, a expediç~o das necessarias providencias 
afim de não se darem guias e passaportBs a escravos que se 
mudam do município da capital para outros logares, sem que 
a parte interessada prove haver pa~o a respectiva taxa, na 
fórma do disposto no art. 23 do Rn~u\amento annexo ao De· 
creto n. M.2\l de 28 de Março de 18li8. 

Affonso Celso de Assis Fi,qtteiredo. 

N. ti86.-'FAZENDA.-E~l ~DE NOVEMDDO DE 187\l. 

O facto <le estar a procuração rocolhi,Ja a alguma Repartição publica, ou 
jnnta a. prÓ c osso, não prej utlica. o substaDelocimento. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em r1 
de Novembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thc· 
sourarias de Fazenda, para a devida execução, que a cirrum· 
stancia de já se achar a procuração recolhida a al~uma Re
partição publir,a e junta a qualquer auto ou processo, não 
llrejudica a faculdade de substabelecer que por ventura 
conceda ao maodatario; ,cndo preciso, só mente para regu
lflridade do substaheli•cimento, que neste caso se fará mesmo 
na Repartição, requerimento do interessado e despacho do 

Chefe re~pectivo. 

Affonso Celso de 1lssis Figueiredo. 

N. ti87 .-FAZENDA.- EM ri nE NOVEMDRO DE 1879. 

Approva a deliberação <la Thesouraria <In S. Pedro relativamente áicobran~.a 
amigavol do)impostos pertencentes aos exercicios de !.8G7 - 1.868 a 

1.877 -1.878. 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em ti 
de Novembro de iH7\l. 

Affonso Celso de À'i'is Fic:ueirer1o, Presidente do Tribunal 
dr1 Th<~"'uro ;í .• c:•Jn>l. rl<~•:h;ra :J'J Sr. 111'\'ec\<Jf da Thesou-
rari:. •1•, faz<~u·h d;, l'I':· i·.r: .J ~,, ~- P•,o:\rJ drJ Ri•J Grand·' do 
Sul qu'! ti<;~ a{·!Jf','>ari'J '1 .:,·1 ::\1 rdll~tten•l'J 3-; E'\3~~:: 
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Fiscaes da mesma província ns relações dos tlevedore~ do im • 
postos relativos nos exercícios do 181i7 -!Hli8 :1 1877-1878, 
a!im de procederem :i respectiva cobratH,'a amigavelmente; 
visto tornar-se ditlicil a reme,~a dos livros de lançamento 
dos ditos impostos, det!)I'minada pela Circular n. 27 de 20 de 
Maio dn corrente anno, confornw deu conta em snu ollicio 
u. 1:32 de 3 de Outubro proximo lindo. 

Por esta occasiào recummenda- J h e toda a diligencia na 
cobrança da divida activa, por parte das Estações de arreca
dação. 

AfliJnso Celso de .Assis Fi,']uciredo. 

N. ti88.-FAZENDA.-EM ti DE NOVEMDRO DE 187\l, 

Proroga o prazo marcado para a cohrança amigavel dos impostos quo 
deixaram de ser pagos nos e~crcidos de 1867 - 18G8 a 1877- 1878. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-llio de Janeiro em õ 
de Novembro de 18/ll. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thrsouro Nacional, communica nos Sr,;. lnspeetores das 
TIH·sonrarias de Fazenda que lira prorug:Hlo :tté .Junho de 
18HO o prnzo mnrcado pein Circular n. 27 de 20 de Maio 
proximo passado para n cobrança nmigavel dos imp11stos, que 
deixaram de 'er pagns 11os ~~xPrcil"ius de 181ii- 18liH a 
1H77- t87H, compreh;ondidos tatnlwm os que não fc•rem 
arrreadados atf\ De1.embro proxirno futuro, rdativamente ao 
de iH78- 1879, cumprindo que Jwja toda a diligencia na 
cobrança de que se trata por parte das Estações de Arre
cadação. 

AfliJnso Celso de .1ssis Fi_queiredo. 

N. 589.-FAZENDA.-EM ti DE NOVEMBRO DE j87\J. 

Não tem applieação ás cartas rogatorias, sem cffeito executivo, a disposição 
do Decreto n. 6982 de 27 de Julho de 1878. 

Ministerio dos Ncgoci.os da Fazenda.- ltio de Janeiro em 
ti de Novembro de 187\l. 

Communico a V. S., para o fazer constar á Hecebedoria do 
Rio de Janeiro, que por despacho de 29 do mez proximo lindo, 
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resolvi que fosse nlli aceitn a guia passada a ~ rlf: Setembro 
ultimo pelo Corretor da Caixa de Amortização para o paga
mento do imposto dn transmis:ão de 20 :1polices rl:l divida 
publica de I :0001$000 cada uma, legadas em n>ufmcto a 
Manoel Illart ins d" C:1stro por sen irmão Franl'iseo Martins 
de Castro, confortlle con;;ta da carta rogatoria dirigida 
á Inspectoria da mesma Caixa pelo Jnizo de Direito da 
i. a vara cível da cidade do Porto, Reino de Portugal, por isso 
que o Decreto n. tiH82 de 27 do Julho de !878, que trata 
exclusivamente do modo de dar cumprimento ás sentenças dos 
tribunaes estrangeiros, exequiveis no Imperio, não é appli
cavel a uma simples carta rogatoria sem effcito algum execu
tivo c que tem por fim sómente obter uma diligencia 
admini~trati '-a, c sendo como foi extJe<lida :í Caixa de 
Amortizat:~o não porlia sr,r, como pretencle a HcedH:doria, 
sujeita ao cumpr;1-sn de autoridadr :dguma judieinl, não pro
cedendo a impugn:1ção da mesmn Rccelledoria de não men
cionar n guia a quem ficava pertencendo a nua propriedade 
das apoliccs, por haver o Corretor no fim ela referida guia 
derl11rado o lit·rdt·it·o n qtwm 111la !'ahia, <' linallltPllli' porqno 
o l\o 'nlanwnto qno pro~ct't\VIJ :1 1\ohraw.·:1 dtlS juros pula 
móra no pagamento do imposto de transmis~5o CrtUS't 11l'JI'tis, 
salva o cn~o de estar marcndo rnnior prazo p:1ra o enrnprirncmto 
do tesl:tmento ou d1· ter h:1vido prorogw;iio, t\ sobro c·ste ponto 
no assumpto, em queslüo, regulam as leis portngnl'zas. 
Deu~ Gnartlt~ n V. S.- "1/Jimso Celso de "l.~sis FirJIIÚrerlo. 

-Sr. Consl'lileim llirnctor Geral interino das J\,:ndas Pu
blieas. 

N. ü!JO.-AU lllCULTUHA, COMMEHCIO E OBHAS J'UBLJCAS. 
-EM 6 DE NOVEMBRO DE i87!J. 

Declara qne :í companhia City Imptovements cumpre recorrer ao cmpre~o da 
~~~do mar-filtrada nos scniçfs de lavagens das galerias dtJ esgotos e 
outros a seu ('argo, em falta do lgna Llo poços o em quanto não fôr pos· 

... '! sivcl o snpprimunto pelos encanamentos puiJiicos. 

N. i8.- 2." Sece:'w. - Diroctoria das Obras PuLiicas. - Mi
nisterio dos NegtlCios da Agricultura, Commercio e OLras 
Publicns. -llio de Janeiro em 6 de NovemLro de 187\J. 

Em resposta ü Ctlw;nfta que me ft•z V. S. em snu ollicio 
n. 29ii de 1 I do tuez passado, sobre o empre"o da arrua de 
mar-llltr~td<l nos serviços de !avagem das gale"'rias de "'esgoto 
e outros a cargo da companhia City Improvements, em falta 
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de agua de poços e em quan lo não fôr possível o supprimcnto 
pelos encanamentos publicas, lhe dt claro que dt~ve-sc re
correr áquellc meio, n:t hypot hest: fi gunHla, comtanlo tjue se 
proceda elfedivamcnle ú fillrar~o da agua do ma r a t'lltpreg:n·. 

Deus Guarde a V. S.-Jorio Lins Vieira Cansansii:o de Si
nimbú.-Sr. Engenheiro Fiscal do Governo junto á Com
panhia City lmprovements. 

N. 5\H.-FAZENDA.-E~I í DE KOVEillllllO DE 1879. 

Eleva a 3G o numero de Despachantes da Alrandc~a !lo Pernamhnco. 

Ministerio dos NeQ·or~ins da Fazenda. -H i o de Janeiro em 
7 de Novembro L! e 1879. 

Affonso Celso tle Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Nacional, cornmnnica ao Sr. Inspector da The
souraria de Faz,•ntla da t'ro,cineia dt) Pernambuco que, :í vi:<ta 
do qtw informa o Inspectttl' mterino tia Alfantlega no ollicio 
que vciu annexu :10 da mesma Thu.;ouraria, n. \!3 lle 21 de 
Maio proximo passado. llca elev:tdo a trinta e seis o numero 
de Despachantes marcado ú llita Alfanllega pela Ordem de 3 
de .Jnnho de :1873. 

:1fj!mso Celso du Assis Fi.IJHei,-edo. 

N. :i\l:l.-FAZENDA.-EM 7 DE KOVEMBHO DE 1879. 

1
\pprn\':l 0 tytw tla:l utna~ ~~~t:unpilha~ do 1,00 nq~, n l't'tluz a i o~ 2'~ typos 

tln t•st.ampilhas adua\nJeut, cn1 cirrula(lo. 

Ministerio dos Neg-ocias da Fazenda.- Hio tlo Janeiro em 
7 de Novembro de 1879. 

Communico a Vm. que foi approvarlo ?. typo das estam· 
pilhas do sello ~dhesivo do valor llc r~oo rers, constante das 
amostras j nulas, rernetlitlas cotn o seu olfi•·~o n. \l~ de .:ll de 
Julho do corr•·11tc :111110, licanllo Vrn. nntormt•lo rwo so para 
redttzir os 2'k lypos das estalllpilhas tlos "div''!·sos valo:,es 
actualmente exbt.cntes a 7 d~s taxas tle 200 ret', 400 re1s, 
1:~000, 2 1~000, 5.)000, l.O~OOO c 20:~000, conforme propôz em 
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seu officio n. IOtl de :lG de Agosto ultimo, como taníberh pllr'à 
mandar apromptai' ns respectivas chapas, de modo que se 
possam combinar as e~tampilhns que por ellas se fi:wrem e 
preencher todos os valores das americana~ que forem faltando, 
as quaes entretanto, deverão ser Jll'Omiscuamonte emittidas 
com as llovas estampilhas. , · , 
Deu~ Guarde a Vm.-Affonso Cdsa de Assis Figueiredo.

Sr. Director da Casa da .Moeda . 

. N. ti93.-FAZENDA.- EM 7 DE NOVEMBRO DE i879. 

Dá conhecimento ás Thesourarias das novas cst.ampilhas de 200 e ~00 róis, 
feitas na Casa da Moeda. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
7 de Novembro de i879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declm·a nos Srs. InRpectores das The
sourarias de F:,zenda, para o fawr•'m constar ás respectivas 
Repartições fiscaes, que já ~e acham em circula~ão, pro
miscu~mente com as americanas, as novas estampilhas do 
sello <tdhesivo do valor de 200 réis e que brevemente serão 
emittidas ás de 4oOO r~is feitas na Casa da Moeda, sendo os 
signaes de mnbas os seguintes: · 

As de 200 réis têm 37 millimetros de Ct1mprimento sobre 
:1.9 1/2 de largurn. Na parte superior está a inseri pção 
« Imperio do Brazil " em letras romanas brancas e logo 
abaixo o valor 200 em algarismos arabes, tambem em letras 
brancas e entre dons fi!fotes verticaes. 

N9 centro está n effigie de Sua Magestade o Imperador em 
perfil e dentro de· um oval c1rcumdado por 20 estrrllas 
brancas, sendo o fundo traç;1do pOI' lín has rectas cruzadas. 
Na parte inferior vê-se a palavra • Réis ,, em letras romnnas 
IJrancas entre dous llletes verticars, e logo abaixo a palavra 
« sello >, entre duas estrellas branc~s. Os fundos das partes 
superior e inferior são feitos com linhas ondeantes. O todo 
é rodeado por dezoito rosace<lS, tra!JaiiJo de machina. 

As de ~00 réis tôm trinta e setP millimotros de comprimento 
e vinte de largura. A cffigic de Sua Magestade o Imperador 
está n'um circulo de perolas e fundo traçado por linhas rectas 
cruzadas. Na parte superior da c,;t.ampilha existem as palavras 
« lmperio do Drazil " em letras romanas ln·ancas e em duas 
curvas, Jogo ahaixo e n'uma almof11dr• o valor • 400 » em al
garismos arabes brancos. Na parte inferior a palavra " Réis " 
om letras romanas brancas, em almofada de traços brancos, 
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e por baixo em umn curva n palavra • sello' em letras ro
manas brancas n!ltre duns cstrPIIas. O todo ó rod1:ado de 
dous ~raços rPctos, nos quacs se cnqunrlram as outras partes 
descnptas, sendo qnehradtJS os quatro cantos. U fundo não 
oceupauu pr:la Mfigil: c legclllla ó feito d,: linhas ondeantes 
cruzadas a t.r:1co branco. 

A côr d~JS estampilha> é pouco mais ou menos de um ver
n!clho desmaiado, quasi nrroxea1lo em umas, mais pronun
Ciado em outt·a,.;, havetulo al1;m 1lisso uma aproximada cúr 
de rosa em algumas. 

ilflimso Cc'ls 1 d• .I ssis !•'i!JIICiredo. 

N. 5LIL-JUSTI(:A.-E~l 7 !JE l\OVEM!Jll() [)g 187!!. 

Co1rigo o erro 'Jnc se deu !la puhlica0IT0 do art. !f;;~. elo Cot.lign Commol'cial • 

2 ." Scc(,'ão. -Minist1:rio dos Negocias da .Justiça.-Rio de 
Janeiro, 7 de Novembro d[) 187\J. · 

111111. I' Exm. Sr. -Em solnl'ào ao :\\ i,:o desse ;\linislerio 
tlt> :11 t\11 !llt'Z pruximo linllll, tt:~msmittn a V. E'l:.. c,·,pia do 
.hiso circular expl'diJ\n IJe:'ta data, com rrf,•rcncin 110 erro 
typogr:1phico, que. S"~undo rt~pr•~'ent<m, f'lll otnr:i0 dr~ 29 
daqnr:ll•: rnez, o )Jirr:ctor do Arcltivr1 l'uldieo U() llli[JCti<J, 
foi encontrado no art. 11;ií do Corligo Cornmercial inserto na 
collccçào das leis de HliiO, que se publicou na Typogr<lphia 
Nndonal. 

Drus Guarde a V. Ex .-Laf'ayette llodriques l'ereim.
A 8. E\:. o Sr. Conselheiro Francisco l\Iaria Soclr6 Pereira. 

()reular.-2.' Secç:to.-:\Iinistcrio dos i\"Pgocios dn .Jus
tiça.-Hio de Janeiro, 7 do Novembro t!c 11-:7\1. 

11\m. e Exm. Sr.-Yeriflcnndo-se fJIW no art. Mií do 
Codigo Commercinl ins1:rto na eo\lecçiio rbs Leis de i8ti0, 
que se publicou na Typographin Nacional, houve erro no 
emprego das palavras-devedor do herdeiro commurn, em 
vez de-devedor 'lU herdeiro commum-, derlaro a V. Ex. 
para os fins convenientes que na Cnrtn de Lei, twla qual foi 
promulgndo o dito Codigo, e no autographo existente nesla 
Secretaria de Est:1do, o mesmo artigo se acha redigido pela 
fórma seguinte: A citação ou intitn~1ção de protesto feita , a 

Decisões do 18í9. 1,9 
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devedor oulwrddro commum n:to interrompe a prescripção 
contra os mais l".o-réos tla llivida. l~xeeptu:Hn-se os socios, 
contra os quaes lieará interrompida a pn~~crip•·ão sempre 
que um dus socios fúr peswalmentl~ citado ou intimado do 

protesto. 
Deus Guanlc a V. Ex.-L11{ayette Hodtiques Pereira.-A.o 

Sr. Presidente da Província llu ... 

N. õ9ti.-AGHICULTUilA, cmt:.lEIH-:10 E OBUAS PUBLICAS. 
-Ji:~I 8 DE NO\E~IBI\0 DE 187\l. 

Autoriza a sur.crintondoucia. tLl o--;tra1la llo forro •1o Sau'os ú. Jumliahy a. 
croa.r uma' tarifa. ospociaJ ll<l\'a O:i gonCnJ.\ cJas~iJic~ulo::; Ila ta.bolla i'l·.a das 

tarifas om vigor. 

N. 26.-i.• Secção.-Directoria das Obras Publicas.-Mi
nisterio dos Negocios da ,\~~ricultura, Commercio e Obras 
Publicas.-Hio de Janeiro em 8 de Nove muro de 187\l. 

Illm. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., em resposta ao seu 
officio n. 130, de 18 dr.Outu!Jro llntlo, que ú vista tia pro
po:;ta da superinlendencia da estralla tle ferro !le Santos a 
Jundiahy, e informação do respectivo Engenheiro !iscal, fica 
a mesma superintendencia autorizada a crear umn tarifa, es
pecial para os generos classi!icado:; na tabella 1'1." que tiverem 
de ser transportados da estaçflo de Agun Branca para a da 
capital, e vice-versa; isto é: por wagon de lotação 1le cinco 
toneladas, tres mil rf\i:;, por tonelaua de carga ex.eedente no 
mesmo wagon, seiscento'' réis. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joilo Lins Vieira Cansanscio de Si
nimbú.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. ü9ü.- FAZENDA.- i<:M !l DE :>0\'EMBlW !JE l8í\l. 

Sobre o ]Htga.mento dos direito:; Llevidos pelos lltnlcs de Homoaçlo, pro~ 
moção c rcmoç:to dos empregaJo~ do Corpo Diplomatico c Consular lll'azi~ 
loiro. 

1\linisterio 1los Negodos da Fazcntla.- Hio do Janeiro em 
9 de Novcm!Jro de 187\l. 

lllm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., em resposta ao 
seu Aviso n. 156 de 29 de Outubro proximo passado, relativo 
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ao modo de regularisar o assentamento dos empregados do 
Corpo Diplomatico e Consular Brazileiro, que as disposições 
em vigor mandam que esse assentamento se faça á vista dos 
proprios titulos de nomenção, promoção ou remoção, e que 
só etn casos especiaes se tem admittido para isso C1ípias ou 
certidões dos mesmos titnlos o portanto a medida proposta 
pela 3• l.ont1doria do Thcsouro Nacional teve por fim esta
hclncer como regra para o Corpo lliplomatico e Consular o 
que atwnas é exenpriio para os e111J1reg-ados das outras classes. 

Quanto no que V. Ex. pondera sohre os impostos das li
cenças aqnclla Hepartiçiio n~io propt'1z que elles fossem ex
clusivamente nrrecadados nos Consulados, mas quo pudessem 
ta miJem ser ali i cobrados, dt) sorte que assim fossem satis
feitos pelos empregados que preferissem esse meio ao de 
deduzirem dos seus vencimentos, nos s~1ques, n importancia 
dos mesmos impostos, qne é modica; podendo, entretanto, 
adoptar-so a providencin por V. Ex. snggerida, o que con
siste em ordenar aos empregados que obtiverem licenças, que' 
descontem do f.o ~aquc que Hzerem sobre o Thosonro ou De
legacia em Londres para pagamento do seus vencimentos a 
importancia dos direitos devidos, especificando nos ofiicios 
quo communicnrem os saques a quantia que deduzirem para 
satisfação do sello e dos emolumentos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Affonso Celso de 1!ssis FiiJueiredo. 
- A' S. Ex. o Sr. Antonio Moreira de Barros. · 

N. 597.-FAZENDA.-EM 10 DE NOVEillllRO DE 1879. 

Os conhecimentos para a 'cobrança do impostos devem ser datados do dia do 
pagamento, e não do da extracção dos mesmos conhecimentos. 

l\linisterio do; Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
lO de Novembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Nadonal, ordena ao Sr. InspPctor da Thesou
raria de Fazenda da Província de Santa Cntharina que advirta 
o Administrador da Mesa de Rendas de Itajahy pela irregu
laridade que pratica, segundo se vê da informa.ção que prestou 
sobre a representação contra elle feita por Antonio Pereira 
Liberato, pondo nos conhecimentos para a cobrança de im
postos a data em que siio extrahidos, em Jogar da. em que se 
etfectua o pagamento, na fórma do Hcgulamonto annexo ao 
Decreto n. 58i3 do 26 de Dezembro do !87!1, cujas disposi~õàs 
lhe cumpre d'ora em diante observar. .. --- --.,. .. __ 

~: 0\ \() fiiCC1 , ''·. 
Affonso Celso de As,lis. F_'1,rjtle~redo. (I f}/;, 

/• . 
~~~ 

\., 
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N. t.i98.- FAZENDA.- E~I 10 DE NOVEMilRO DE 1879. 

Yantagens que competem ao empregado incumbido de inspoccionar as 
Esta~.ões de arrcradarão da Provincin. do Paran.i. 

Ministerio dos Negocios ua Fazenda.- H. i o de Janeiro em 
10 de Novembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. Pre~idtmte 1lo Tribunal 
do Tlwsouro Nacionnl, autoriza o Sr. lnspector da. 'l'llesou
raria de Fazenda da Província do Paraná para pagar ao 
L" Escripturario da mesma Thesonrnria Frnncisco Antonio 
de Souza Castro a quantia de 2ti7 Müll, sendo 2387)000 por 
conta 1la verba- Ajudas dfl custo-, c 29~l!i\i pl'la de 
-Gratificações por serVi\:os tempontrios e extraordinarios -, 
de 1879-1880, a que tem direito por haver inspeccionado 
diversas estações do litoral da uita província; visto com
petir-lhe, na t'órma uo disposto no art. iO das Jnstrucções de 
2r., de Julho U.e 1863, st\mcnte a qmmtia de 1001$000 para 
Jlrcparos de viagem , e não 200,5000 como informou o 
Sr. Inspcetor em ollicio n. 7i ue 2:1 de Setembro prox.imo 

passado. 
J{(onso Celso tlt• X>sis Fi!Jueiredo. 

N. ;)99.-JUSTIÇA.- EM H DE NOVEMBRO DE Hlí\l. 

Sobre a prcfcroucia solicit·tda por um juiz tlc uiroito euja comarca foi 
· llividhla. 

2.• Secção.- .Ministerio dos Ncgocios da .Justit;a.- 1\io de 
Janeiro em H de Noyembro ue i8í\l. 

ll\m. e Exm. Sr.- Em respost~ ao o!licio que V. Ex. diri
giu-me em 2!~ do mcz lindo sob n. lü1~::l. com a cúpin dos de 
i2 de Julho c 6 de Setembro nltirno:;, em I(Ue o .Iuiz de Direito 
da comarca de Cabrobú. Bacharel 1\lignd Gonçalves Lima, 
manifesta preferencia pel~ de Sal~uciro, recentemente crcada 
nessa província, com tcrritorio desmemln·atlo da primeira das 
referidas comarcas, declaro que não pórle ser por emquanto 
attendidn a pretenção d~tquclle magi~trado, a vista da St\t.;nn
da parte do §2. 0 do art. :\. 0 d3 Lei de On;amento n. ::l\J!JO de :31 
de Outubro desle anuo, que prohibe a classifie~çilo e provi
mento de comarcas ante:; de decretado para tal tim o neees-
sario credito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Vt(ayette llodriques Pereira.- Ao 
Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco. 
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N. 600.-AGR!CULTURA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS. 

-EM 1f DE NOVEMBRO DE 1879. 

Autoriza a mo<lifteaç:io <lo art. 183 das tarifas om vigor, o man<la aditar ao 
art. 187 a palavra- po;o. 

N. 69.- L" Secção.- Directoria das Obras Publicas .-Mi
nisterio dos Negorios da Agricultura, Commerdo e Obras 
PuiJiicas.-Rio de J:mciro nm fi de Novembro dP 1879. 

Em resposta ao seu officio n. 304 de 9 de Outubro proximo 
passado, propondo medidas ús tarifas em vigor, para salva
guardar os tlireitos dessa estrada, em referencia ú pesagem 
de volumes, declaro a Vm., que lica autorizado a moditicar 
o nrt. I8:J, acrescnntando-lhc o seguinte: • Quanto ás mer
cadorias que se vendem por peça ou por medida, cujo peso os 
expeditores nenhum interesse commnrcial têm em conhecer, 
ou pnra cuja pesagem não possuem os apparelhos necessarios, 
a estrada contenta -se com uma declaração do peso aproxi
mado, nestes termos: • Peso a verificar· se •. 

E o art. 187, rlejJois da palavra- natureza-, acrescente-se 
-pcso.-

Deus Guarde a Vm.- João Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú. 

N. 60 I.- FAZENDA. - EM i2 DE NOVEMBRO DE 1879. 

Dú instrur~ões pnra :1. medição dos terrenos, desta cidade, não edificado~. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
12 de Novembro de 1879. 

Tenho resolvido encarregar a uma commissão, dirigida 
por Vm. e composta dos Engenheiros Armenio de Figueiredo, 
Miguel Teive c Argolo c Augusto Foom Junior, o serviço 
da medição dos terrenos não edificados dentro da cidade para 
a cobran~a do respectivo imposto, sob as seguintes condições: 

Fará Vm. a revisão da carta cadastral organizada pela 
Inspectoria das Obras Publicas, na parle relativa aos terrenos 
não edificados, de fúrma a conhecer-se os que se acham 
actualmente nas mesmas condições. 
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Completará na mesma carta a área edificada. Para os novos 
trabalhos tomar-se-ha por base a trir.ngulação que serviu 
para organizai· a. 

III 

Com os dad@s desta e com os que resultarem da revisão ou 
rectificação, organiznrú uma Jü;ta de todos os proprietarios tle 
terrenos não edificados, com inclicar:1ín tia C':tcns1ío superficial 
dos terrenos pertencentes a catla um dos proprietarios. Essa 
lista será entregue no Thesouro até o dia 30 de Maio de l.880, 
sob pena de uma multa de 50~000 por dia de demora. 

IV 

Para execução dos mencionados trabalhos ser-lhe-hão en
tregues, mediante termo assignado na Repartição competente, 
todos os desenhos e dados relativos á rdt~rida carta cadastral, 
os quaes serão numerados e rubricados por um cmpregatlo 
da mesma Repartição. 

v 

Deverá corrigir as inexactidões que forem indicadas pC'lo 
Thesouro, em virtude de reclamnçõc,; por parte dos intcres· 
sados ou contribuintes do imposto sobre terrenos niío e;lifi· 
cados, que houverem sido attentlidas pelo mesmo Thesouro. 

VI 

Considerar-se-hão terminados os trabalhos com a entrega 
das novas plantas, por Vm. revistas e acrescentadas, att\ o 
dia 30 de Dezembro de l.880, sob pena tle uma multa de 
50~000 diarios pelo tempo que exceder. 

VII 

Adiantar-se-ha a Vm. a quantia de l:OOO,SOOO mensaes, 
e a cada um dos membros da commissíio a de !i00;$000 
tambem mensaes, afim dP ser descontada no pngamento 
final, que effectnar-se· ha proporc·ionalmente ás referidas 
mensalidades c á razão tle um real por metro quadrado de 
trabalhos de revisão que exijam meclições, ou quaesquer 
trabalhos de campo , ou um real e meio por trabalhos 
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inteiramente novos, que não cstivrrem mencionndos na 
ar.tual planta, e forem inúispen~aveis para completar a parte 
da tnesma plantn rel~tiva ~:os terrenos niio edificados. 

Por conta da commissão correr~o as precisa> dcspezas para 
realização deste tra!Jallto, in~luiúa a gratiticaçüo de auxilbrcs 
techniros e operarios. 

Deus Guarde a Vm.-Affónso Celso de Assis Fig!'eirrdo.
Sr. Engenheiro João da Rocha Fragoso. 

N. 602.- FAZENDA.- E~! 13 DE l\'OYE,lBRO DF. l8i\J. 

O pagamento a bordo 1los navio~ estacionados nos portos dil.s provindas, 

não deve ser feito pcl!)s Thesoureiros das Thesourarias, mas por um 
empregado de sua contla.nça. -

Ministcrio dos Nev,ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
13 de Novem IJro de 1HíU. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Prrsi<lent~ do Tribunal 
do Thesonro Nacional, drclara ao Sr. Inspcrtor da Tlwsou
raria do Fnenda da l'rovincia rlc S:mta Catharina q11e, não 
sPndo ndmis,ivel que o Thcsnnrl'iro fat;a pagamento, a !Jordo 
dos navios da Armada surtos no porto da capital da mesma 
província, aos O!Iicines e pra~·a~ mdles rrnharcarlos, como 
informa o commis,nrio rlo Thesonro em otncio de 23 de Ou
tubro proximo lindo, deve elle de,·ign:tr um emprt•gado da 
dita '!'!tesouraria QUI) lhe mere~a llwis conli:tnça para desem
penlwr esse serviço, tPndo. SI) l'lll vista as Instmcçõrs do M:i
nisterio da :Marinha, n. fi7tí de 3 de Dezembro do i8ü\J. 

Anonso Celso de Assis Fi,?um·edo. 

N. !l03.-FAZENDA--EM I:l DE l\'OYE,!BllO DE 187\J. 

~ega o credito pedido por uma Thcsouraria para ns gratificaçõPs a Cona .. 
boradores o a Vi,!das rla Alfan•lega, c re:;pons.ahilisa pela dcspeza a 

quem a autorizou sem ordem do Thrsonro. 

1\Iinisterio dos Nego1·ios da Fncnda.-1\io de Janeiro em 
t:1 do Novembro do 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Narion;tl, eommunica ao Sr. lmpcdor 1la The-
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souraria do Fazenda da Província rlo Rio Grande do Norte, 
em resposta ao sou officio n. fi7 do 2 do SetomLro proximo 
passado, que são concedidos os credit®s do 1:28:Jfi'J,2~ para a 
verba- Pen~ionistas e aposentados- c de 6: 368fi503 para 
-Estações de arrecadação-, do exercício de 1878- 1879, em 
loga.r do de 8: 192~870 constante dn demonstração que re
metteu com o citado oflicio, por terem-se deduzido as 
gratificações a collaboratlorrs e a vigias, ete. admittidos para 
auxiliar o serviço da liscnlisação externa da Alfandega, e cuja 
despeza deve ficar a cnrgo de quem a nutorizou sem ordem 
do Thesouro, quer fosse o dito Sr. ln;;pector, quer o da Al
fanrlega; pois rleveriatu 'saber quo não podiam exceder os 
creditos, a seu nriJitrio. sem mm sequer sutnnctterem o scn 
neto á approvação rlo Thesouro. 

Outrosim, recommenda-lhe torla a economia e fiscalisar:ão 
nas despezas, quer da Alfandega, quer da Mesa de Hendas de 
1\lossoró, alim de se evilar inteiramente tli:;pendios inuteis. 

Affonso Cl'lso de Assis Fi,queiredo. 

N. 60!1.- FAZENDA.-E"l i'! DE NOVEMJll\0 DE 1879. 

Manda restabelecei' a Collectoria 1lo município dos Patos, Prodncia ela 
' Parahyba. 

Mínisterio dos Negocias d:~ Fazenda.- Rio 1lc Janeiro em 
14 ele Novembro de 187!1. 

Affonso Celso de Assis Figueir1~do, Presidente do Tribunnl 
do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspcctor da Thcsouraria 
de Fazenda da Província da Parnhy!Ja que rcst;ibt'icçn a Col
lectoria das Hendas Geraes do município da villn de Patos, 
visto ser prejudicial a snppressiío della nilo só aos interesses 
da Fazenda Nacional. cotuo tarn!Jem :10s dos liabitantcs 1lo 
dito município, segundo consta das i:-1formaçõcs qnc vieram 
annexas por cópia ao s 'U officio n. tiH de 2\1 ilc Setembro l•ro
ximo passado. 
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N. 60ti.-FAZENDA.-EM H DE NOVEMBRO DE 1879. 

Fixa a intclligcnrLt t.la Ordem Ue G tio :\go~Lo u1limn, acerca da:'explorarão 
dos terrenos diamantinos. 

Mini&terio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
H de .Novembro de 187g. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente tio Tribunal 
tio Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector dn Thesournria 
de Fncnda tia Provincin tle Minas Geraes, pnra sua intelli
gencia e devidn execução, qtw o pensamento e fim principal 
da Ordem n. ti2, exp·~dilla por este l\linisterio a H de Agosto 
.tio corrente anno, foi jlrefcrir de então em diante na explo
ra.,ão dos terrenos diamantinos a conccssiio 1le licPnças 
para faiscar aos nrrcntlmncntos em hasta publica, que devem 
cessar. considerando-se tlevolutos c concedidos aos laiscadores 
que sé propuzcrcm a explorai-os, satisfcit:1s as prescripçõcs 
Iegaes, todos os terrenos niio arrendados actualmcnte, c 
aquelles cujos contratos forem rescindidos, respeitados assim 
os direitos adquiridos. Esta ordem será executada conforme 
fica dito em quanto não se resolver o contrario, e não me
lhorar o estado precario tia industria <liamantina. 

Affonso Cl!lso de Assis Fi.IJueiredo. 

N. 60G.- FAZENDA.-EM l1:i DE NO\'E~mno DE 187\l. 

As: nomeações do OlficiMs do Descarga'; são da cumpetcncia dos Presi
dentes de província c sujeitas á approva~;iio do ~linisterio da Fazenda. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Hio df .Janeiro em 15 
de Novembro de 1879. 

Affonso Celso 1le Assis Figueiredo, Presitl'õnte do Tribunal 
do Tliesouro NacionaL communica ao Sr. lnspectortln Thesou
raria de Fazenda da Provincia de l'ernambuco que não nórle 
ser deferido o requcr,imento remettido com o seu oiiieio 
n. 202 ti•~ H de Outubro proximo findo, em que Severo Gon
çalves Pires pede ser uomeaúo para o lo:.;-nr de Official de 
JJescargn da J!lfnndega tia mesma província ; visto que as 
nomeações para taes Jogares >ão da com petencia das Presi. 
dcncias de província, que as submettem depois á approyacão 
deste Ministerio, na fórma do disposto no ~1rt. !17, § 3. o. ·do 
Regulamento annexo ao Decreto n. 6272 de 2 de Agosto 
de 1876. 

Affonso Celso de Assis Fi.IJHeil'l'do. 

Dcciscrn de 1879. 
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N. G07.-FAZENDA.-EM lii DE NOVEMnno DE 1879. 

Drclara como devem ser executada~ varia~ dispnsij:ões rla Lei rio orçamento 
l'ara os c"\ercicios dl\ 1~7~t -18'-í:J !! 18·m~l8Sl. 

1\Jinisterio dos Nrgocios da Fnzend~ .-Hio de Janeiro em 
15 de Novembro de 1R79. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, remcttn nos Srs. Iusprctores das Thc
sourarias de Fazt)!Hla a Lei do Orrarrwnlo Jltlra os exercícios 
de 1tl79-lS80 e 18tlO-HliH, I' dcelar:I-lhcs: 

1, 0 tJllü ns di-<posir;ões contidas nos arts. !J.o, ns. 2 e ti, c 
18, ns. 1 e~. :Jct~ITit dos direitos rle I'XflCdientQ., da armazenn
getn, e elo imJiosto de pl!nnít'S dl'Ycrão ser executadas a partir 
do i, o de .lanl'iro proximo futuro; 

2." que a eollratH:a quer tlo angmcnln tlo sello flxo, quer 
dos dirritos de Jieeuça para os cidadãos hrazileiros aeeilnrem 
distincçõcs honoritlcns cslrangdrns, c dos 5 °/0 sobre os fóros 
e l:tudemios (art. lfl, ns. :J e !J c art. 20) principiar:í da data 
da pulJ!iea~ão do lt•leg-rarnma qw: a este !'l'>'[Jeilo lhPs loi 
diri~~ido ; 

3. 0 que a tnxn atltlicional dL: escravos (art. 18, TJ. G) será 
arrecadada de Janeiro vin,:ouro em tli:llt!r, ele couformidalle 
com o Heg-ulnmcnto de 28 rlr: l\Iarço de 18ii8, n. ft2l!J, e r:s
cripturada como renda geral; 

r~. o que o impo-to sobrn n~neinlf'nlosserú devido a comet_'ar 
do 1. o de Novembro cot'I'PlliP, '' a sua ctdtranç:I, emquanlo 
não forem promulgadas no\ a-< in>trnL'ÇÕCs, 'e regera 1wlo 
~rt. 18, n. fi, d.1 :·obrediln L"i, r, pelo lJPCfPlo n. :l\Jíi ele 12 
de Onlubr<J de 18ii7, Circulares o (inkns tle 2:l e :10 rle Outu
bm de 18G7, :l e l:.l do Fever1·iro, 1í tln !,::l!'l;o, l:'l de Jtmho, 
20 de 1\gosto e 21 Lle Novembro de 18GB, na parte IJilC niio 
estiver l~lll tloslwrmonia co1n o cit:1do arti;.:o; 

ti." que n taxa rlc ::UJ:ill1)000 anuu:11'' n I[U:: rst~o sujeitits m: 
castts de commissõcs de e::craroo: r::rl. 18, n. 8) tlcverú ser 
arrecadada na mt·sma t'·poea ern que o forem as outras das ta
bellas annexns ao Decreto n. ü\180 de 20 lle Julho de l8í8; 

6. 0 que, á vista elos Ik:;ulntttPttlos quo serão brevemente 
expedidos, se procederá ú colmtnça tlos Jlll)HJ,tos sobre o fumo 
o tran,portes e do augmt·nto n~o só dos emolumentos, mas 
tam!Jem dos imrostos tlt: doc~1 e lotcrbs. 

J/!ánso C r lso d·' Assis Fi.IJW'il'tdo. 
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N. ü08.- FAZENDA - E)l Hi DE NOVEMBRO DE 187!). 

Como deve ser entendida pnlos arrendatarios f1as fazcntlas nacionacs do 
~ará a cxpress;lo -·g-ado proprin p<::.ra :1 rcprotlucção- ,;onstanto dos 
fCf;.pcctiYos C!Jntra.tos. 

l\linistorio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
H> de Novern!Jro de 1879. 

Affonso Celso de A!:;sis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Tht>souro Nncion;il, declara ao Sr. In;;pPotcr da Thm:ou
raria de Fazenda ria l'ro\·inoi~l do !'ar:'1, parn r1 clovicü El'\:· 
00110~0 c o faznr cnnstar prc'•vir11n' ntc r1os :rrrend:rtarius das 
fnzt'ndas JwcioJwc•s, da Jne:;uw i'roYillt~ia, quü :r express~o 
• gado proprio para a n~prcHlw·ç·i':o '· cnHstnntc do respectivo 
contrato, cornprclH'JHle niro só ns vaccas !'ecund:1s, eouto CJl

tcnde um dos 3JTencl:rtario,., o B:1ehnrel J"n'!uim .losL' do 
Assis, segundo se vô do ol!ieio quo veiu junto por cúpia ao 
da r'!' ferida The:;ouraria, n. lOH de l'! de Outu!Jro proximo 
Iludo, mas tambcm os IJois e novilhos que pelo ntrJnos em 
proporção razoavel, forem igualmente nece>snrios c inlli:;pcn
savcis para que possa haver rr'prulluc~iio. 

Affonso Celsn de Assis Figuril'Nlo. 

N. ü09.-AGRICIJLTURA, COMMERCIO E OllRAS PUnLICAS. 
-EM '(j Dll NOVEMBRO D'ê lfli\J, 

Declnra applicavel a. doutrina do art. ~,j do RPgulamcnto 1lc i3 de i\ovemhro 
do i872 ao caso dos eseravos residrntcs em territorios desmellllJI'iulns dt• 
nrn mmJiCJI1io para const.itnirãu de outrv. 

N. 3.-2." Sec~·ão.- Directoria de Agricultnra.-l\linis
terio dos Negocios da Ag-ricultura, Commen·io c Ohrn' Pu
blicas.- Hio de Janeiro em 1G de Novembro de l87!J. 

Illm. e Exm. Sr.-Com sou offieio de 18 do mez findo, foi 
presente a este l\linistrrio o quadro demonstrativo da appli
caç:io elo fundo de emancipação nessa província, até l 
daq nelle mez. 

llo officio da Thesouraria, que, por cópia, neompanltou o 
de V. Ex., se vô que, alt\m dos 30 munkipios wc!icadns 
naqnl'lle quadro. lta 18 nãn inrlnidns na di,;trihuiç:10 da 
!JIIol;i 1)111' a (''ga ]ll'liVÍIIei::t l'i\UIIt', [lO!' ll'l'f'Ill sido l'fl'fH]OS 
lJll,lt'l'iOI'lllCllh'. 

Declaro a V. Ex. que a d, ulrina do art. lti elo 1\r~gnln
mento de 18 de :'\nycmiJro d1• 187:2 é a]Jplir·:rrl·l :r•> r·:HJ do; 
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escravos residentes em territorios desmembrados de um mu
nicípio para crmstitnição de outro, devendo conseguinte!illcnte 
entender-se que emquanto no primeiro não se tiver npplicado 
a respectiva quota, não perdem taes escravos o direito a 
seretn nhi classificados. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansrmsão de 
Sinimbú.- Sr. Presitlente da !'rovincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. 

N. tjlO.- FAZENDA.- EM li DE NOVEMBRO DE 1Hi9. 

1ntlcfc1'll um recurso de dccisfto 1la Alfandcga do llio de Janeiro, man· 
1tantlo que o recorrentL', a querr. fõra ·ptohihi<l~ a entrada rÍ~ mesma 
Ali'andega, nomeasse um despachante geral para prosegnir em um 
despacho. 

Ministerio dos Negoeios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
t 7 de Novembro de 1R79. 

Communico a V., S. para os devidos ciTei tos, que foi inde
fericlo pelo Tribunal do Thesouro Nacional o recurso inter
posto por Frederico de Freitas Sampaio & Comp. da decisão 
dessa Inspeetoria de 9 de lliaio ultimo, m:mdanuo que o socio 
Sampaio nomeasse um despachante geral para prose~uir no 
despacho das mercadorias que arrematou para si, c não para 
aquella firma socinl, no leJlão que se effectuou na Ilha ,das 
Enxadas de parte do carregamento da gah)ra ingleza • Sir 
Jansljre Family •, visto estar-lhe prohibida a entrada nessa 
Repartição e suas depenrlencias c ser por conseguinte desti
tuído de fund:.nuento o dito recurso. 

Deus Guarde a V, S. ·-Affonso Celso de Assü Figuei1·edo. 
-Sr. Conselheiro lnspoctor da Alfandegado Rio de .lnneiro. 

N. GiL-FAZENDA.- EM 17 DE NOVE~BRO DE !879 . . 
O cmprcgat.lo removido, que não toma poso;; e do novo lagar, não se pt'1dll 

· · ronsiderar por modo algum restituido ao anligo. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
17 de Novembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente uo Tribunal 
do Thesouro Nncional, declara ao Sr. Inspector da Thesou-
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raria do Fazenda da Pmvincin de Mato Grosso, em resposta ao 
seu olfieio n. 73 de 27 de Setembro proxiu1o pns,ado, que não 
tendo o ex-In~pcetor dn mesma 'fhesour:uia Antonio Augusto 
Ramiro de Carvalho tomado posse, no prno que lhe foi 
mar~aC!o, do Jogar de conferente da Alfandega do Parü, para 
o qual tinha sido nomeado, e não havenuo o Govemo 
Imperi:1l reconhecido valioso c procedente o motivo de 
molestia que alle~úra, parn que fm•se declnrada sem eflcito a 
sua nomear,ão para este ultimo lo.~ar, não púilo ter t:llo 1\irc•ito 
no ordenado uo que :llltl~riormente cxcrcin, como jú se tlecidiu 
pela Ordem n. 8 do H de Fevereiro d11 correu to ~nno ; pois, 
o não cumprimento dvquelle preceito importa a rPnuncia do 
emprego, como dispõe o art. 77 do Decreto 11. 6272 de 2 1lo 
Agosto· rle 1876, e não se púrle considr·rar por modo algum 
restituitlo ao Jogar de Inspcctor da Thesouraria, do qual se 
1leve presumir exonern1lo des1le que foi removido purn a 
Alrandl'ga do Pará. 

lt{/onso Celso de 1lssis Fiqueiredo. 

N. 612.-FAZENDA.-E~Ili DE NOVEEllfiO DE Hi7\). 

Hcsolvc sobre a colHança tlos 1lireitos de imporlaf]ãO de uma luuclta a vapor 
dcslinada ao municipi•Ó de 1\tacahé. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de .laneiro em 
i 7 de Novembro de 187\). 

Tendo sido presente no Tribunal do Thcsouro Nncional o 
recurso interposto JJOr Claudio José da Silva da decisiio dessa 
Inspeetoria do 6 de Mnio ultimo, 11 ue o obrigou a pagar direitos 
ua Jmportancia de 7201~000 por uma lancha a vapor, 1lestirwda 
ao trnnsporte dos productos da lavoura no municipiiJ de 
Macahé. vindo de Lisboa no vapor allemJo J(ülu, c suh
metlida a despa!'ho pela nota n. 616 de 30 de Abril do c0rrentc 
anno para pagar n taxa do art. 1,3:3 da Tarih1 das Alfamlegas, 
o mes!Jio Tribunal resolveu, ú vtsta do dispostq no art. l2U:i 
da reft•rida Tarifa, mandar de:;pachar livre de dirt•itus de 
import<H;ão a mnchina, e sujoit:tr a I.:tneha em questão ao 
pagamento da quantia de 606000, de cont'ormitlade com ns 
ordens n. 308 de 17 de Agosto de 1866,. e n. 7'1 de 22 de 
Julho ultimo expedida á Thesouraria de Fazenda da Província 
do Par:"!. 

O qnc communico a V. S. para seu conhecimento c fins 
convenientes. 

Deus Guarde a V. S.-Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
-Sr. Conselheiro Inspector da Alrnndega do Rio de Janeiro. 

~d'l:l'"""" 
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N. 613.-FAZENDA.-EM 18 DE NOVEMBRO DE !879. 

Os Pre~identes de provinda nilo podem conceder aos empregados de Fazenda 
licenças para serem gozadas fóra Ja;:; provincias em que re.sidirem. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
18 de Novembro de 1879. 

Illm. o Exm. Sr.-Ilecommendo a V. Ex. o ex:acto cum
primento do dispdsto no art. 23 do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 4153 do 6 de Abril do 1868, que prohibo ás Presi
dencins de Província concederem licl'nça n empregados 
deste Ministerio para gozarem-nas fóra das províncias em quo 
residirem. 

Deus Guarde :1 V. Ex.- Afl'ons'l Celso de Assis Fign~iredo. 
- A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província de ..... 

N. 61~.- FAZENDA.-EM 18 DE NOVE~Illl\0 DE 1879. 

A falta do deposito, aliás exigirei, das apolices dadas em garantia de 
fiança, não viela, nem annullu. os e.tfeitos Uel!a, desde que houver 
termo assignado, no qnal estejam especificados os numeros e valores das 
apolices caucionadas. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
18 de Novembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Provincia de Mato·Grosoo, em res
posta ao seu o!Iieio n. 77 de 30 de Setembro proximo pas
sado, qUe tlca approvado o processo da nova fiança prestada 
pelo Thesoureiro da mesma Repartição, Francisco Leite de 
Pinho e Azevedo, em substituição da que por elle prestúra o 
Barão de Diamantina, por negar-se este a fazer o deposito das 
apolices da divida publica dadas em garantia da dita t1ança. 

Por esta occ:~sião declara-lhe que a fdta desse deposito não 
vicia nem annnlla os effeitos da canção, desde que houve 
um termo assignado pelo referido Barão, no qual foram es
pecitlcados os numeras e v;1lores das apolices cauciont11Jas, 
tendo sido tomadas outn1s prol'idenGias no sentido de garan
tir e salvaguardar os direitos da Fazonda Nacional no caso 
de ser encontrado o responsnvel em alcance, e ter-se de 
lançar mão dos bens da tlança para indemnisação da mesma 
Fazenda. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

~~ 
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N. GHI.- AGRICULTUBA, COMMEHCIO E OBilAS PUBLII..\8. 
-EM 18 DE NOV~G~IBHO !Jiê 187\J. 

Declara que a clausula 17 dos annexos ao Decreto n. WO:J <le 10 do Agosto 
do i8i0 comprehendc não slj n. tottli(bdc do c·1pit ti, mas tamhcm ~t parte 
f{tlC rôr levantada no eslrangoíro. 

N. 81.- i.• Secção.- Directoria das Obras Publicas.- Mi
nisterio dos Negocios da Agricultura. Commercio e Obras 
Publicas.- Ilio de Janeiro nnt 18 Lle Novembro de i879. 

Tratando a companhia da c:;traila Llo ferro sob ~na liscali
saçiío de levantar c;tpit:ti'S na Europa, para com a 111::ior pn•s
tesa coneluir a~ ol!ri!~ tla mesma cstr::ul<t, cncontrotl difUcul
dadcs nascidas da intclligencia qne :,Jgnm; hanqueiros rlão á 
17 .a clnusula das :mne\:b ao Deereto n. G\J\Jii de 10 do Agm
to de 187H, e, por isso pede a mesma companhi:t !IH~ seja do
clnrado si a referida clausula comprehende l:tmb1~m uma par
te do c:tpital, quando levantado no estrangeiro. 

Em solução a essa pen~unta feita em I'I'IJllCrimento de 7 do 
corrente mez, decl~ro a Vm., para o fncr con,tar ú Compa
nhia, f!Uil a mencionada clausula comprchende evitlcntt•mon
tc u~o s1\ a tot:•lidad1~ do c:tpital, mas l:lmbern a parto Llelle 
que fúr levnntada no cstrnngciro, com tanto, porém, 11110 para 
o levantamento dessa parte tenha a Comp~mhia obtido prévia 
autorização do Governo; como já se tem praticado em casos 
identicos com outras estradas. 

Dcms Guarde a Vm. - João Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú.- Sr. Engenheiro fiscal da estrada de ferro do Caran
gola. 

N. GlG.-AGRlCULTUHA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS. 
-EM i9 DE NOVEMBfiO DE !879. 

Impõe multas a Amazon Steam Navigation Company pela infracção do 
seu contrato na linha do Purús. 

N. 3'i,.- 1.• Secção.- Dircctoria do Commercio.- Minis" 
terio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Ohrr.s Publi
cas.- lHo de Janeiro em Hl de Nuv,~rnbro de !879. 

Illm. c Exm. Sr.- A Sua Map;~:starl11 o Imprr:1dor foi 
presente o rPquerimento ern que a Amazon Sll'nm Navig-ation 
Comp::my recorre dos actos do Pre;;idente dessa provincia, pe-
los quaes lhes foram impost,ts multas n~ importan .. cill !lu ..... ~ 
7016210 por infracçõe,; do seu contrato com ~r Co~·~'f'P.O, , 
Imperial. '\1\ f· ,., ,,"'' 

---, 
f l .I • ' .. 

'.; 
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E o mesmo Augusto Senhor, tcnllo ouvido a Secção dos 
Negoeios do Imperio do r;onsi>llw iltl E,;tado, Houve por htllll 
por sua Immcdiata c Imperial Hesolução de Hi do corrente mez 
Mandar declarar a V. Ex. q uc n·1o tendo a peticionaria pt·o
vado força maior para eximir-se do pagamento da multa cor
rcsponllente a :J5 milhas que deixou 1le naveg-:1r na linita do 
Purús, deve Sl'r impo,;ta a multa pelo referido numero de mi
lhas que o vapor A.ndirú deixou de percorrer, ficando a com
panhia relevada da que lhe foi imposta no valor de 5006 
pela demora qnc t2ve o vapor Jfanúos no porto da capi
tal dessa província. 

Deus Guarde :;~ V. Ex.- .Ju,io Lins Vieira. Cansansii:o tl'! 
Sinimb1í.- Sr. Pre:;idente da Província do Amazonas. 

N. 617.- FAZENDA.- E~t ::lO DE NOYEMllUO DE 187!). 

n(~rere Ulll recurso soLrc imposlo de trausmií'sãu. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
20 de Novembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Fig-ueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, eommunica ~o Sr. In:;pector da Thc
som·aria de Fnzenda da ProYineia de Pemamhuco, que o 
mesmo Tribunal resolveu dar provimt~nto ao rt•curso trans
mittido com o seu oflido n. 1\JO d11 2 de OutuiH'H proximo 
findo, interposto pelo Bariio de Araç~gy da 1lecis~o da dita 
'I' !tesouraria, que confirmou a da Collectoria das Hendas Geraes 
uo municipio da Escada, a qual obrigou·o ao pagamento do 
imposto de transmissilo de proprie1lade sobre o excesso entre , 
a quantia de cem contos rle n\b, valor do engenho • Con
ceição •, que lhe foi aquinhoatlo, e a do 7(\: lt86~02i que lhe 
coube por occasiüo do inventario de seu finado sogro, o Vis
con I c de Utinga, com obrig:t('.ãO tlr~ n~por aos ontros her
deiros a importancia desse oxcc;;so; visto estar o acto 1le que 
se trata comprehendido na disposição do artigo 2:3, § 3. 0

, do 
Hegularnento :mnexo ao Decreto n. tí581 do :a ele Março de 
187!,, por se referir a um bem impartivel, e não haver prova 
úe ter-se verificado accôrdo cntn· o recorrente e os outros 
herdeiros, aos quaes tmha nece:;sariamcnte do repor o exo"sso, 
p~r se~ o. v~lor do engenho superior ao do sen quinhão, e 
nao extsttr outro bem do espolio que pudesse preencher 
este valor. 

lt/ónso C.·Lo de .lssis Fi,rueiredo, 
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N. 618.-JUSTIÇA.-EM 20 DE NOVEMBRO DE l87!l. 

Resolvo rluvi•las sobro incompatibilidaúo, lançamento úo procurações em 
livros dos Tabolliães, rÕI;ções de quo tratam os arts. 35 o 45 do Decreto 
n. 483~ do Lo de Dezembro do 1871, o compctcncia dos EscriTãos de Paz 
para lav1·ar e:1cripturas. 

2." Secçiio. ·-Ministcrio dos Negocios da .Justiça'. -Rio de 
Janeiro em 20 de l\'tJYembro de 1879. 

111m. e Exm. Sr.-Em solução üs duvidas aprt>sentndas 
pelo Tabclli~o do Pnhlico, .ludic:ial e Notn6 do termo de Alem· 
quer e constantes do ollieio dPssn Presitleucia de 22 tio llll'Z 

proximo findo, declaro a V. Ex.: 
Que nttenta a nntureza dns funccões de Tahellião de Notas, o 

principio da incompatibilidade estãbelecida na Ord. do Liv. 
1. o Til. 79 § 4ã entre os Oflicincs Judiciaes e estes e os Juizes 
não é npplicavcl ús relações entre aquelle serventuario e as 
partes, seus parentes, embora dentro dos gr:íos prohibidos na 
mesma ordeuaçã~ ; 

Que em reg-ra as procurações devem srr feitas no livro das 
notas (art. 98 ~ 1. 0 do"líilgulamento annexo ao Dccrrto n. tl7a7 
de 2 de Setembro dn 1874); mas desde que o Tabelli~o tiver o 
livro especial, cuja pos'e é facultativa(§ 2. 0 ), deve lançar 
nellc :JS procurações, para as quaes é exelu~iYnmuntc destina· 
do o mesmo livro, afim de fncilitar o expediente ; e só no caso 
de !alta de espaço no livro e'11ecial para o contexto da pro· 
eurnçiio e suas assignaturas, deverá o Tabellião lançar a pro
cura~;ão ou em novo livro da mesma natureza, encerrado o 
antigo, ou no livro das notas; 

Que devem ser essencialmente apresentadas em original 
ou por certidão as relações de que tratam os arts. 3ã e 4ã do 
Decreto n. 4835 do :1..' de Dezembro de 1871 ; 

Que, finalmente, sómente fóra das villas e cidades podem 
os Escrivães de Paz lavrar escripturas como TalJelliães no seu 
districto (LPi dr ;)O de OutulJro de 18:30 e Avisos ns. 210 de 19 
de M:1io de 18üij e :1~1 de 7 de OutulJro dr~ 18iJ7); exrr•ptuan· 
rlo-st~, IJnr(•rll, ns eseriptur:1s de venda dr: I'SI:ravos, IJUe os 
rnesmos Eseriv:1ns podem passar 1:111 qualquer Jogar, eomtanto 
qur st•.in do seu districto (DcrTeto n. 28:!:1 de 12 de Outubro 
de 18üi e A viso n. ~91 de 27 de Outubro de 1869). 
Deu~ Guarde a V. Ex.-Laf"ayette Rodrigues Perrira.-Sr. 

PrcsidPntn ria Provincin ilo Par:í. 



N. 619.- MABlNHA.- EM 21 DE NOVEMBRO DE 1879. 

Dá providenciai sobre a enlroga de viveres c sobrcsalcnles aos navios da 
Armada, cslacionadus nas prorincias. 

Circular.- N. 2'ü5.- (!,.• Secção.- Ministerio dos Nel-"(ocios 
da Marinha.- Ui o de Janeiro em 21 de Novembro de 1879. 

llhn. c Exm. Sr.-Para facilitar a exccuçiío da medida 
que, em virtude do disposto na ultima parte do n. 2 § 2. • do 
art t)." da Lei n. 291!0 de 31 uo mez proximo preterito, já foi 
to!llada por este Mini~terio, n·solYi o sr,gninte : 

Os viveres e ~obresalentPs U(! que precisarem os navios da 
ArmadD que aportarem ou üst:1ciour~rem nessa província, e de 
que não hom·er deposito no re8pectivo Almoxarifado, 8.er5o 
entregues directnmente ao;; mesmo,; navios pelo,; fornece
dores, preceden,:u autmizaç:io por uespacllo do Inspl'Ctor 
do Arsenal, lançado nas rcqni,;ir;ões depois de feitos pelo 
mesinl) os exames dcterminauos nos arts. 5." e G." do He-
gulamento de 30 de Junho de U:\70. 

O processo posterior ao reeelJillH:UtO será analogn no esta-
belecido no mPsmo Hcgularncnto para actiuisi:;~o ele piio o 

As cornpras continuarão a ser eiTectuadas prlo Inspt·ctor do carne. 
Arwnal, que communicnrá á Thesouraria ele Fazenda os pre
ços ~justoths c só á vista de taes t:ommunicações poderá ter 
logar o pngnrnento tla conta de \'Cttda justificada com a re
quisiçi\o do navio, ex.Irahida do respectivo livro. 

Semelhantemente ;·e proceder:\ com os fornecimentos das 
companhias de aprcndize;; marinheiros c arlilices. 

Neste sentiu o V. Ex. cxpeuirá as necessarias ordens. 
Deus Guarde a V. Ex.- Jor1o Ferreira t!e Moara.- Sr. Pra

sidente da Provincia da Ballia. 

N. ()20.- FAZENDA.- EM 21 DE NOVEMBI\0 DE 1879. 

~ega provimento a um reeurso acerca da apprehensão de riur.o caius dcs
pochadns como contcn,Io pe~pel, • nas r1uaes foram encontradas pecas de 

chita. 

l\Iinisterio elns Negocins ua Fazenda.- Rio de Janeiro em 
21 Ut' Nuvctubru tlc 18i\.l. 

Aifimso Celso tk A'sis Figtwirndll, l'r<'sidcHlLl do Tribunal 
du Thtlsouro Nat~ional, t"Oiit111UI1iea :w Sr. lnsp~·etor üa Thc
sDUJ'aria dn Fazenda da Provim·ia tle Petnambuco qun o 
wesmo Tril.Junal res11l vcn n~o dar proviuti'nlo :10 n•etH:iO 
transmittido com o seu ollieio n. \lô tle 211 de .M~io proximo 
passado, interpo~to por .lo~é l't~tlro <lo Faria Junior, rln de-
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eLüio da dita Thesnnraria, qrw julgou procedente a appre
lrens~o rln cinco fardos, com a rn;m:a J. l'., ns. 1 a 5, rimlos 
de New- York, no vapor Glml•qan, submettirlos a despat.:ho 
pela nota n. i719 do iO de Setembro de !878, como contendo 
papel para impres;;iío, e dentro dos qnaes foram encontrados 
ll3 confereneia 1.0!7 kilogrammas de morins estampados ou 
clritas,G i:J 1/2 do mencionatlo papel ; estando nqnelles ncon
tlicionados de modo a S1~rcm subtrahidos ao pagamento dos 
direi tos devido:;. 

Outro-dm, communica-lhe que fica expeJida a nrcessaria 
orderu ú Thesouraria dll Fazenrla da l'rovincia das Alagoas 
para que fa~~a dernittir o recorrente dr1 Jogar rl1~ despadtanle 
da Alfandega de Maceió. 

AJ)'onso CelsrJ de Assis Figueiredo. 

N. ();li.- FAZEND.\ .-E~! ;H DE NOYEMlll\0 DE !879. 

!llanda promover contra o armador de um navio a competente acção para se 
haver a restiLui~:ão do premio quo o!Jtevc por meio fraudulento. 

Mini:-terio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
21 de NovuulJ!'o de i8í9. 

A!funso C.)lso de Assis Fig-neirt~do, Presidente do Triuunr1! 
dn 'J'Iresouro Nacionnl, ordnrra :w ~r. [nspcctor da 'L'hc-;ouraria 
d•· F:•z•·n:Ja tia i'rovirreia da Bahi11, crn resposta :10 seu ollicio 
n. l:ll de l!J Lle Seterrrbro proximo pas adu, IJUC far;a propôr, 
quanto antes, a acçilo compdr~nte para se haver a restitui~·ão 
do premio obtido por rncio fraudulento pelo armador do 
hiate Porto &ruro, José l\Iunteiro da Purificação, proce
dendo-sr~ prévinmente ao sequestro deste navio, e requisite 
da Presideneia a expedi1;ão das nece.;sarins ordens alim de 
ser processado criminaltnentc o referido armador o quem 
mais o deva ser. 

Outrn,;im, declara-lhe que a fraude de que se trata não 
nutorizava a(eonliscnçií<J\.!lu dito hiate, como menos regular
meu te proeeil1~u a AI fandcg-a, pois o Hegulamento de i9 de 
Sl'lombro de i8GO s(l detcr111 in a eosa (:onliscação no caso de 
ser apprehendido o navio conduzindo !'Ontrabando, porque 
no caso de ineorrer ern multas lisca!'s, fica Slírncnte hypo
theC<itiO ao respectivo pagatlii'Uto; nem o facto de ter sido o 
dito lriate :J!.wndonado pelo Cnpit:io, cotrro consta do citado 
o!licio, autorizava :HJUclln nwdida, porque ainda neste caso 
dcvêra ter o Proell!'a1lor Fiseai requerido Io:;o o Sl:IJUestro c 
procedido em Sl'guid~ como li c ou dito. 

JffiJnsú Celso de Assis Fi_qwil·cdo. 
•Pv.l'\·.r.\:f.'o:f\:f'\:!"<1' 
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N. 622.- FAZENDA.- EM 22 DE NOVEMBHO DE 187\l. 

Não se devem reunir ns tliiTerenças C'ncontradas om tlivertios volnmos, 
afim de elevar a tliOeren\·a u•o

5

s respeeliYCóS u~rcitos a oU "/o OU mois. 

Ministerio dos Negoeios lia Fazenda.- Rio de J3neiro em 
22 de Novembro de 1879. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thcsouro Nacional o 
recurso intPrposto por Stoltz Hotlt c\ C." da tlecisiio dessa 
Inspectoria de 25 de Ap;osto ultimo, que os snjcitou ú multa 
de direitos em douro Jtel:' dill'•~n~nça tln IJII:IlltÍiliidu para nwis 
verilicada em dous volumr s, vindos dll HamlJilrgo nD vapor 
allemão Bahia, e snhll!cttidos a despacho ptda nota n. ;;10 de 
28 de Julho do corrente anuo, o me,.;nto Trrbunal nüo jul
gando procedentes as consider;tc;Õt!S feitas nu ollirio n. L85 
dessa Inspectoria de ::lli de Setembro pr.,ximo lindo, re>olvt•u, 
de conformidade co111 o disposto na Urdem 11. 75\l de :10 de 
Outubro du anno passado, dar provimento ao rl'cursu e mandar 
reformnr a decisão recorri!!;,, porquanto essa Jlep<trtição ll<lU 
devia reunir as dill'erenças encontradas n;~s d11:1s IIICncionn•lns 
caixa~, que continham traw.;as un l:\ e ebale,.; de algodiio, 
para eleva r a dilferença de di rei tos a ~O "/ on ma i,;. 

O que communico a V. S. p;1ra Sl'll ~onlwcimento e devidos 

e fie i tos. 
Deus Guarde a V. S.- .\ffi!IISO Celw rle .lssis Fiyni'il'l!.!n.

Sr. Conselltciro Inspcctor da All'alHiPga do 1\io de .la11eiro. 

N. 6~3.- IML'EHIO.- E~l ::l::l DE NO\"E~IIlllü IJE 187\J. 

1.• Direetoria.-l\linisterio do,; :\egn,~ios do 11npcriu.-l\io 
de Janeiro em 22 de Novemliro de IRi\l. 

Il\m. e Exm. Sr.-TPndo a C:111WI'a :Muhicipal da villa de 
Ba1 ra de S. Mntheus corbnltado a ess:1 l'residencia sobre a 
pr••videncia que deveria auoplar úecrca do vercarlor José 
Rodrigues Esteves de Oliveira, que niio comparecia ás sessões, 
nem sequer prestúra juramento do car~'l, respondeu-lhe 

V. Ex: Que, niio sendo licito ao eida1liio eleito para o munns publico, 
como é o de uwrniJI'O tla Camara l\111Hieipal, deh:ar de exer
cei-o p9r mera vontade sn:t, e ohrig:mdo-o a lei ao cxercieio 
por meiO dl' multas; sendo IH't'Po"ariu <JUC se Vt~rifiqucm as 



condições prcscriptas na mesma lei, e que se obtenha n escusa 
na fórrna por ella dcterlllinaua para rJue poss:1 o cidadão 
eximir-se do dito cargo. provirlencias estas inuicad:ts nos 
arts. 20 c 2g da lei do L o de Outubro rle 1828: n~o devia a 
C:unara consultantc exonerar o rcfl·r·ido vereador smn que 
elle solicitasse c obtivesse a escusa nos termos das citadas 
disposições. 

O Gnvemo .~pprova estn dccis~o de V_ Ex., por estar do 
harmonia com a Impnrial Besoluç1io tornada 'sobre a consulla 
da Secção dos Negocios do lrnperio do Ctmselho de Estado de 
que trata o Aviso n. 6 de H de .Janeiro rln 1g70: o que declaro 
a V. Ex., em resposta ao otlicio n. 75 ue i~ do corrente mez. 

Deus Guarde a V. Ex.- Fmncisco Afaria Sodré Pereira. 
-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. 624..- GUERRA.- EM 22 DE NOVEMBRO DE 1879. 

Supprimo no Exercito os coldres remo pera de arreamonto. 

l\linisterio dos Negocias da Guerra.- Hio de Janeiro em 
22 de Novembro de f8i9. 

Illm. e Exm. Sr.-Attend1•ndo ao que representou o Bri
gadeiro Hermes Ernesto da Fonseca na qualirlade de Inspector 
do L o Heg-imento de Cavallari11 Ligeira, e ú vista da infor
mação prestada pelo Conselheiro Quartel Mestre General, 
declaro a V. Ex., para seu conher:imento e fins convenientes, 
que ficam supprimidos no Exer~ito os colrlres como peea de 
arreamento. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lustosa da C1tnha Parana.!Juá. 
-Sr. Conselheiro Ajudante General do Exercito. · 

N.. G2:i.- AI}RTCULTURA, COMl\IEHCIO E OBRAS PITBLTCAS. 
-EM 22 DE NOVEMBUO DE 187\J. 

No~ Yales postacs se deve tlndarar o oxercicio a que fh'rtrnr:om. 

N. 22.- L• Secção.- Directoria do Cornmercio.-Ministe
rio do,; Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas.- Rio de Janeiro em 22 de Novembro de i8i9. 

Expe(;a V. S. as no cessarias ordens para que a Directoria 
a seu cnrgo declare nos vales postaes, que forem expedidos 
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de conformidarle com o nrt. 21J do llecreto n. :JMJ,3 de 12 de 
Abril de 1865, o oxrrcieio a qtw pertenrrm c bem ns:;im in
forme sobre a duvida 1 onst:mte do parrt·cr junto, por cópia, 
da Directoria Geral da Contnhilidarle do Thcl'ouro Naeioml, 
concernente ao papnmcnto dos valrs do rxercicio de I8í7 -
i8í8. 

Deus Guardr, a V. S.- Jaiio Lin.~ Vieira Cansansão de Si-
nimbtL- Sr. Director geral dos correios. 

N. 626.- FAZENDA.- E'! 21 DE NOVEMBRO DE !879. 

Sobro um recurso relativo á (ciassificn~ão de mercadorias ~ue foi aceito 
como do revista, afim do ser reformada a decisão recorrida. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
24 de Novembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nncional, commun ica ao Sr. lnspector d:1 Thc
souraria de F;,zPnda da Província de l'crn:nnbuco que o 
me,mo Trihunnl, tendo presente o recun•o tram•mittido C(lm 
o seu officio n. 108 de iO de Junllo proximo passndo, inter
posto por Oliveira B:1;;tos & C:omp. da tlcci;;ão da Alf'audeg:t 
da dita Provinda. que manrlou dr·spneh~r ad valo rem ns Illei'
cadorias cu_jas lllllOstras at~ompanharam o citado otl1cio, ns 
quaes submetteram a desparho como perfumaria e foram 
consideradas pelo confcrrnte da porta como nrtigos de deno
minar;:ões dill'erentes. sujeitos a diversAs taxas; resolveu 
tomar conhecimento delle romo de revista, afim de ser refor
m11da a det~isão rceorritla. porquanto, além de haver arpwlla 
Alfanrlcga despachado od ralonm Il!ereadorias qne trm ta\aS 
fixas nos arts. 2i\l, t2H e 121l:J da Tal'if:t, em contrario ao 
art. lli, § ü. ", d:1s respectivas disposit:õe.; prrliminare.>, onlc
nou que servisse de ba-e áqnrlle d,•sp:1cllo o lermo médio !las 
taxas n'iativas f1s tres •'specics de lllereadnria de qur, se 
trata, quando, na ft.Jl'll.lll tio art. :i8 rias cit:1das tlispo;;ições, 
curnpria-Jhc fnzcr repartir proporcionalmente o peso do 
envoltorio entre cada uma das referirias mercadorias por 
estarem todas sujeitas :t peso bruto. 

Affonso Celso dl' Assis Fi,queiredo. 
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N. 627 .-IMPERIO.-EM 25 DF: NOVEMllllO llE i879. 

Declara quo os 'alumnos nlio matriculados 'quo tivorom tio sor submot· 
tido> a exame na Escola Polytochnica ficam tlispon<ado; tio oxamo pré· 
vio de generalidade,. 

2.• Directoria.-Ministerio dos Negoeios do lmperio.-Rio 
de Janeiro ém 25 de Novembro de 1879. 

Inteirndo pelo officio de V. S. com a dnta de 4 do cor· 
rente Jnez, de que a Congregnçlio dessa Escotn deliberou 
que se niio exija dos alumnos nfio matricnln•los nPm uma 
provn prévia nlilll de s•m•m s: bmettidos a 11xnnw, vi:-;to 
que, tt:ndo pelo§ 6. • do art. 20 do Decreto n. 721t7 1le t9 
de Abril ultimo cessado a obrigar:iio dn frertueneia para 
os nlnmnos matriculados, cnducou a dispo."içiio do art. 65 
dos estatutos da dita Escola, qne exige o exnme dn genera
lidades pnra supprir a mesma frrquencia em todos os seus 
effeitos, deelarn a V. S. qne o Governo Imperial approva, 
por aquelle fundamento, a indicada deliberação. 

Deus Guarde a V. S.-Francisco Maria Sodré Pcreira.
Sr. Director interino da Escola Polytechnica. 

N. 628.- FAZENDA.- lM 26 DF: 1\0VE~mno DE i87!l. 

Trata tle um recurso contra a npprehcnSilO fcih pelo Snbdelegado de Policia 
da cidade do Alegrete, de ciít~co carretas com ditTercntes mercadorias. 

:Ministerio dos Ne~;ocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
21! do Novembro de l8i9. 

Affonso Celso 1le Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal' 
do Thesouro Nneionai, cornmunicn ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul que fui prpsent•' ao mesmo Tribunnl o ncurso transmit
tido com o seil officio n. 90 de 23 de Junho proximo passado, 
interposto por Autonio Maria Vaz e outros, dn decisão da 
dita Thesouraria, que reformou a da Mesa de B:•ndas de 
Aleg-rete c julgou procetlentc n npprehemão feita pelo 
Sul.Jdeleg11do de Pulicia daquella cidade, de cinco carretas 
com difrerentes mercadorias, acompanlwrlns de duas guias 
passadas pela Mesa de Rendas da villa de S. Jo~o Baptista de 
Quarahy ; 

Considerando que a npprehensão de que se trata não póde 
ser jutg·ada em flngrante, á vista do conteúdo do termo 
con~tnnte de fls. 3 do re~pectiYo processo e do.dt!pmttr.:ao-..._ 
n. 9 Lio § 3.• do art. 742 do Regulamento d,P•rtJ d~,liqttJrrl:iliQ ....... ,. 
de 1860; porquanto além de declarar o m~~~k.d!.V qhleLellll r~ (/

1
, ,; 

{
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I , :: 
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se effectuou em uma varzea, na direcção da estrada geral 
que vai para a referida villa e a de Santa Anna do Livramento, 
as prnças de policia que de ordem do Su!JdP.leg-:•do acompa
nhúrnm a diligenda, depõem a fls. til~, 5í e üO que as rutTelas 
estavam na estrada real <}Ull v:ti para a<1uel1.1 villn; jurando 
uma dellas a fls. 56 que se ncltavam perto da estrada c junto 
á casa de Jeronymo de Souza, e não Pm caminho oa desvio 
escuro e não frequcnt:;do, como dispõe o 11. 9 do citndo ~ 3." 
para a procedeucia e validade da apprdH1t»ão: 

Besolveu o refertdo Tribunal da1· provimento ao recur~o 
afim de julgar improcedente a apprchcnslío de que se trata; 
mandando, porém, impor aos recorrentes a multa no médio 
estabelecida pelo art. 2~ do De<:reto de 29 de Setembro tle 
1859, além do 11agamento dos direitos em dobro das merca
dorias que conduziam as carretas, por ha,·erem exc1~dtdo 
quatro dias o prazo marcado nas guias passadas pelo Admi
nistrador da !\lesa de Rendas de Quara hy, como se vê dos 
seus despachos de 5 e 6 de Novembro, a fls. iO e H, compa
rado com a data da ~pprehensão em li desse mez ; e advertir 
o dito Administrador pela irregularidade com que foram 
passadas taes guias, que se acham dcstituidas das formalidades 
prescriptas no citado art. 2~ e o da Mesa de Rendas de 
Alegrete, por haver tornado conhecimento da apprehensão, 
sem que para isso tivesse eompetencia e jurisdicção, sendo 
demittido o guarda daquella Mesa de Rendas Bento Luiz 
Ribeiro, por ter consentiuo, como dcclaro.u, na altcracão do 
conteúdo das referidas guias. • 

Aff'onso C!'/so de A$sis FÍ.IJUeiredo. 

N. 629.- FAZENDA.- EM 26 DE NOVEMBRO DE Hl79. 

Sobre a taxa de juros dos cmprcstimos tio cofre de orphãos. 

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
26 de Novembro de 1879. 

Afl"onso Celso de Assis Fig-ueiredo, Presidente do Tribunal 
do Tllesouro Nacional, declara aos Srs. lnspPctores das The
sourarias de Fazenda, para os fin,; eonY•mientes, que, em 
virtude do§ i7 do art. 8. 0 da Yigente Lei de Orçamento, 
ficam <le nenhum cffeito as Circnlar<•s dest1~ Ministcrio. n,;. 
~7 A e ti, de :22 dn Nnvl'rnllro <le 1H7H e :t d~> "lar1'o do cotTI'Uio 
anno; devendo-se continu:~r n pngnr, a partir <la data das 
guias de entrada, o juro de 5°/o sobre os dinheiros que por 
emprestimo tiverem sido recehillos e sn forem rrcehendo do 
eofre de 6rphãos. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
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N. 630.- JUSTIÇA. - EM 26 PE NOVEMBRO DE 1879. 

So!Jro o exercido rios cargos do Snpplento de Jui7. Municipal c Jniz de Paz. 

2." Secção. - Ministerio dos Negocios da Justi()a. -Rio 
de Janeiro em 26 de Novembro de i87!l. 

Il\m. e Exm. Sr. -Em resposta ao officio de i8 do cor
rente declaro que o Governo Imperial :•pprovn o neto tle V. Ex. 
decidindo, sobre consulta do 2." Suppll'nle do Juiz Mu
nicipal e de Orphãos do termo dr) Campinas, que elle perdera 
o cargo de Juiz de Paz pelo facto de haver prt'stado jura
mento do primeiw desses cargos, os quae~ siío incompatíveis 
á vista do disposto no Aviso n. 3lJ,O de 2!1 dPSelen1brode 
1873 e tarnbem nos de ns. 353, 69, 158 e HJ9 de 8 de Outu
bro de 1871J,, lO de Fevereiro àe 1875, 28 de Abril de 1877 e 
11 de Abril de 1878. 

Deus Guarde a V. Ex. - La(ayette Rodriques Pereira. -
Ao Sr. Presidente da Província de S. Pauio. 

N.tJ:ll- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 
-EM 28 DE NOVEMBRO DE 1879. 

Approva o contrato para o seniço de ,conducção de malas entre as agencias 
de Casa Branca e Franca em S. Jlaulo. 

1 

L" Secção.- Din:ctoria do Cornmercio. -.Ministerio dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Hio de .Janeiro em 28 de Novembro de i879. 

Fica approvado o contrato celebrado pelo administrador 
do Correio de S. Paulo com o coronel Antonio Barboza de 
Lima para o serviço de conducção de malas entre as agencias 
de Casa Branca e Franca: mediante a quantia de S<!te contos e 
duzentos mil rtíis annuaes e pelo prazo de um anuo. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e em 
resposta no seu otllcio n. 217 de 20 do corrente, que acompa
nhou cópia do referido contrato. 

Deus Guarde a V. S.- João Lins Vieira Cansansâo di! Si
nimbú .-Sr. Direetor gcrnl dos Correios. 
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N. 632.- AGIUCULTURA, COMMEHCIO E OBHAS PUBLICAS. 
-EM 28 DE NL\VE:\IBIIO DE 187\l. 

Marca o;.prazo de um anno á Empreza da :iavegação do B'ixo S. Frun
cisco IJara a apresentação elo 2. 0 vapor. 

N. 315.-1.• Secção.-Directoria do Commercio.-Minis
terio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Hio de Janeiro em 28 de Novembro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Comorn que V. Ex. declare aos Empre
znrios da Naveg11ção do Baixo S. Francisco que fica marcn1lo 
o prazo de um anno para apresentação rio 2. • vapor exigido 
pela clausuln 2.• do contrato :1pprovado p•lo Decreton. 7i2l 
de~ de Janeiro d11 corrente ::~nno, o qne communico a V. Ex. 
par11 seu conhecimento e devidos dfeitos. 

Deus Guarde a V. E L-João Lins Vieira Cansansiio de 
Sinimbtí.- Sr. Presidente Lia Provincia das Alagoas. 

N. 6:!3.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 
-EM 28 DE NOVEMBRO DE 1879. 

Manda executar o contrato celebrado com os emprezarios da navegação 
do baixo S. Fr~ncisco pitra o mencionado serviço. 

N. 36.-i.• Secção.-Directorh do Commercio.-Minis· 
terio dos Negocios da Agricultura, Comnuwcio e Ohras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 28 de Novembro de 1879. 

lllm. e Exm. Sr.- Remetto a V. Ex. para devida execução o 
contrato, jnnto por Ci.lpia, celebr:ll]o com Antonio Ulysses de 
Carvalho e Jo~é Maria Gon~alns Pereira, (l:lra o servi~~o da 
navegação a vapor no rio S. Francisco desde n cidade do 
Penedo á vil la de Piranhas a que se refere o Decreto n. 112:1 
de fJc de Janeiro do !'orrente anno. 

llcm; Guarde a V. Ex.- J01io Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbtí .-Sr. l'rt~sidl'lltl~ da l'rovincin dns Alagoas. 
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N. n:lL- FAZENDA.- r..;~, :lR DE NOVEMnno DE tRí9. 

DcfflfC um r curso contra a drrisão da Thesnuraria da Bahia, neg-andO·SC a 
dar cttmprimcnto r1 uma precataria ~1ara lcYanbmento tlc )wrança. 

Ministcrio dos Negoeios Lla Fazenda. -Rio de Janeiro em 
~8 de Novembro de icl7\l. 

Affonso Cdso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Tht•sonro Naeional, eonllllUnie:l ao Sr. Inspedor <In Tho
>Ouraria de Fazenda da l'rov inci:1 da Bnhia qne foi presente 
ao mesmo Trilmnal o rornrso tr:msmittido com o seu officio 
n. 129 de 20 de Setem!Jro proximo passado, intf'rposto por 
Antonio .Martins da Silva tio dcspa··ho da ditn Thrsouraria, 
fJUO negou-se a tlar cumprimento a uma prccatoria cxpe1lit!a 
pelo Juizo de aust·nlcs do 1\•nno do Urubú JWI":I lhe ser L'll
treguc a fJUantia 1lc 1 :0.2!J1)0;j2, na qnalrdadc tie ccssiomrio 
e procurador do D. Ant11nia 1\laria da Conn;ir;~o · de D. l\lnria 
Domingas do Amo1· Di1ino, lias e nnicas herd··iras de M:moel 
de Aqnino Tanajura, falleciLlu :;b-inlest~t•l; inndando-se e::se 
despacho : 1." em n~o eomt·1r o pagamento do SI' I lo propor
cional dos quinhões herl'ditarios, devido da herança que se 
pretende levantar; 2. o ni\o constar tambem dos livros da 
'fhesouraria a entrada da herança ou seu producto nos respe
ctivos cofres; 3. o não estar a precatoria datada nem assi
gnnda. 

Considerando que a duvida concernente ao pa~amento do 
se !lo proporcional n:io tem razão de ser, por se achar extincto 
esse imposto pela lei n. 1507 de 26 rle Srtrmbro de 1867 e 
Heg-ulantcnto n. 4:J1i5 de 17 de Ahril de 1869, e não hnver 
portanlo que prov::r o seu pagamento, por n:io ser dt•vido, e 
tJIIC o irnpostu de tranqnis,iio de proprieda<le cnusa mortis, 
no anno de 18ll9, em fJUO se f,,z a primeira habililação, era 
incont1·stavelmente arrecadada como rrnda geral sómente no 
município da Côrte; 

Comiderawlo qne a entrega do producto do mencinnado 
espolio naqnella Collectoria está snflkientemente provada, 
e d'ahi rt·sulta a re,pon:<ahilidado do The,ouro para com as 
liertleiras lwbilrtadas. as qua•·s nnrla tem com o facto de 
h:1vn o collef'tor ll'all'en;aJn aproprian1lo-se ;Je<se pro
rlnrto. tlrsdo qne Pra elle propo~to da Faz.·nda Nacional, 
entitbde fiscal c lt•gitirna par:1 receber u prodneto do mesmo 
espolio. a qtH'lll o Juizo arrccudador devêra for\·osamente 
eutreg:1r o dito espolio; 

Consider nclo qne não ó nceitavel a raziio fJUe deu a The
sourari~ para impugnar a prova do recolhimt·nto da herança 
ao cofrl' d:HJUe.la wllectoria; pois não se tr::t:1 de puhlica
fórm:t, nem do certirlüo extrahida de outra ou de cópia do 
documento, mas tirada de documentos originaes, e essa cer
tidão, que merece fé, para ser extrahida não necessitava da 
intervenção dos representantes da Fa1.enda; 

Consid,Jrando que na precataria passada em i6 de Novem
bro de f877, se lô não só a data, mas ainda a assignatura do 
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Juizo deprecante, e esttí, eome jú se disse, revestida de todas 
as solemnidad•·s legaes ; · 

Considerando que o proce,;so de lwbilita0ão correu re.é!u
l~rmente, sendo nell!) ouvido o rcpresPnlante da Fazenda 
Nacional ; 

l\esoiveu o referido Tribunal dar provimento no recurso 
de que se tratn, atlm de •er entrPg-ue ao rPcorrcnte n men
cionada fJunntia de 1:0::20/1052. 

Aflimso Ctlso rle Assis Figuein•rlo. 

N. 63ii.- FAZENDA.- E~t :29 DE NOVEMBI\0 DE 1879. 

Declara que a cla.ssificação de insti tni~ões testamentarias é da competcncia 
do Potler Judi,iario, c que a cobrança dos direitos devidos tlevc, por· 
tanto, cffectuar.se de conformidade com essa classificação. 

Ministel'io dos Negocios da Fazenda.- Hio d!' Janeiro em 
29 de Novembro de 1879. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thrsouro decidiu 
que a autoridade jndicinria é a competente para qnalilicar a 
instituição testamentarin, c portanto, desde que esta a lleclara 
1tsn-fructo, não póde essa R•·partiç<io rcpellir tal qu3li!lcação, 
dando-lhe a de fidei-commisso para o effeito de sujeilal-a aos 
direitos tlscnes cobraveis nm;tc c~so. 

Fica, pois, firmado o principio de 11ne o art. 5i do Decreto 
n. 2768 de li) de Dezembro de 1860 e a ordem n. 30\l de 7 
de Novembro de 18ii, não conferem a e;;:,a Reptlrtição a fa
culdade de .dterar a dassitica~;ão do Juizo, quando a reconhe
cem exclusivamente competente p~ra resolver as questões 
relalil'as á applicação, i!'enç~o, arrecadação e restituições do 
impostos. 

Taes disposições devem ser entendid~s em termos babeis, 
de modo que dellas não resulte o absurdo de poder a Rep~r
tição fiscal revo({ar implicita ou Pxplicitnmcntc n decisão do 
Juizo do inventa rio, considerando para os dfeitos fiscaes 
fidei-commisso o que o Juiz o declarnl'a uso-(ructo e vice
versa. 

A Hepartição a cnrgo de V. S. tem sem duvida a exclusiva 
competcncia de decidir sobre impostos, menos quando tnl de
cisão depflllller de q uali!lcaç;io lia natureza de instituição 
do domínio do direito civil e da competencia da <tutoridade 
judiciaria, caso em que deve essa Repartição conformar-se 
com a qualificação judicial. 

Deus Guard!) a V. S.- Jlflonsn Cdso tle Assis Fig11eireclo. 
-Sr. Administrador tia l\Pcol)l'(loria 1lo Hio de Jnneiro. 
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N. 636.-FAZENDA.-EM 29 DE NOVEMBRO-DE 1879. 

Defere um recur.;o rc1ath·o ao pagamento tlc taxa de escravos . 

. Minislerio dos Ne!.<oeios da Fazenuil.- Rio ut: Janeiro em 
29 de Novembro ele· 187\l. 

Afl"ollSo Celso de A~sis Fi~ueiredo, Prrsiuente do Tribunal 
do Thcsouro N~eional, rommunica ao Sr. Inspector d11 The
sonrnria de Fnz!'nda da Provincia de: l'ernamhnco que fni lH"e
sente no mesmo Tribunal o recurso transmittido com o seu 
officio n. ii:J de 2tl de Junho proxi1110 pa~:;ado, interposto 
lll'lo llarh~Hel Luiz Ferreira Maciel Pinheiro da decisão da 
ditit The:-our:uin, conlirlll[111tlo :1 cln Hecel!elloria, qne nfio 
nttend.~u ú sua reclnmaç~o 'ohre o p~gamento da taxa, rela
tivn no I.'Xt~rcieio d·· it-178- 1879, da sua escrav11 Deoclecia, li
IJertuda por carta de 2;~ de Junho de 1878. 

Considt•randn que a reclamaçilo do recorrente foi npresen
tnlla na· HeeeiJcdoria até no !im de>se mez na fórma do urt. 17 
do Hl'gulamc.1to annexo ao Decreto n. H2!} de 28 ele :Março 
dt• 1868, e por ella aceita ; 

Considerando que nada importa que a e~nnvn rm questi\o 
fosse libertada antes de haver começado o mencionado exer
c-icio, 11111a vez qne a rcclarnw:~~ü niio versava sul.Jre o lança
mento dos exercidos antunores, pois,·. ineontestavp\ qnP du
rante o dt~ Hl78- 1879 Hté a lim de Junho deste ultimo anuo 
o reeurnmte podia reclamar contra o lançmntmlo desse exer
cício, que o obrigava ao pagamento da taxa de uma escrava 
que já o nãn era; 

Considerando que, tendo sido a r•~clamação feita em tempo 
competente e aceita pela Hecebedoria, como já licou dito, a 
9onset)Uencia é a annullaç~to do lançamento e a cessação elo 
Imposto; 

t~onsidcrando que a duvida que occorreu quanto a carta de 
alforria que se diz pa~sada com ante-data e a falta de teste
munhas presenciac~. assim como do registro elella, não in
llnem rorn refereneia 3D imposto Lle qno se pede isent.:ão; 
nãll só porquP, aceita a carta e reronhecicla pela 1\t\pnrtic::\o 
Fiscal a lih::rllalle <la ~~'(Tava matriculada, cessou a rnão da 
cxi~ctwia d:1 t:1xa, mas tambem ptH"lJUe a f:~lt'l dt: quaesqner 
solemnid:llles Hee·e~;;:•rias para :1 pr•rfuila vnlilladt: do tns
trnnwnto serú :•preci~da pur qumn conipetir e não pela 
Heparti•;:•o Fiscal, :1 qnnl isto n~o incnlllbe: 

H e sol v eu o referido Tribunal dar provimento ao recurso 
afim de ser o reeorrente isento do pagamento da taxa da cs
t•.ravn ele que se trata, :1 contnr 1lo menrionado rxrrricio dA 
i8í8- i8í9 Pm diante. 

1l/l(msv Celso de "lssis Fiqtteimlo. 
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N. 637.- FAZENDA.- EM 2\J DE NUYE~!BHO DE :187\J. 
I 

Indefere um rotur~·-o sohre multa de direil1lS em dubt·o por 
1
llin·en'n\a de 

tJHantidaJc em Ulll despacho' de farinha de tri~p. 

Ministcrio dos Negoeios tla Fazeml~.- ltio d~· Janeiro em 
2\1 de Nov8m1Jro tlc 187\J. 

Tendo sido pres1mte ao Tri!mnal •ln The,;,,uro Nneionnl o 
rccur:;<J interposto por Phipps lrmiio,; & Colllp. da dl'cisüo 
dessa Inspect•JI'ia, qtl<) os obri~11t1 a pagar a mttlta de dil'eitus 
em dobro pela difl't•r<'Ill:a du qtt:llttid:tdu 1::teunlt';td:1 1'0\ 2.1i28 
saceus, com f<lrinha dn trigo, Yindos !lo 1\i•> tla l'r:lia nos Y:t
pores ingleze:' Al'c',imedes o l'lin·f. e sulllndtirlos 11 dl'cqlaCIIO 
pelas notas ns. o020 ,. !177 dt: lii dt) S1'l1:m1Jro t' 1 : t: Outubro 
ultim"s, o mesmo Tribunal; 

Considerando qne a di!fernnç:1 n~o pr11Yeiu 1ln 1'1'1'0 ott t'll
gano tle cn!cnlo tlt• direitos, t:l\:1 ittcottlpl'!cnt<', n:due~·~o dn 
pesos c metlitlas, e outros sent,•lltantl's, como !ll'I'Screve a 
parlt• 2.• do art. GOG do Hcg-l!lalltentu de 19 do SekllliJI'ú 
dt> t8GO · 

Consi<i'tT:llldO qun só llCSSéló' hyputh<'SI'S S(' ndmittem rr·cla
IIUI~'ÜeS, e não quantlo se r,•cullltnt·e IJUe hou\e iltt,X<H'tid:to no 
pe.'o ou medida del'iar;tclos na-; rcspt:ctivas not·,~, como foi 
resolvido pela Ordem expedida a l'~''a AH:mdega em 18 do 
Julho de 18ôl; 

Considerando, llnnltuentt', que n prtiçiío dos recorrrntrs é 
nut nwnr~o 1le gTn<;:t, q11 · niío f'llilt' nas altrthni~ües do dilo 
Trili11nal: 

llnsolvcu iutl!'l'c•rir a rderi1la reei;Jtll:ll'ilo. 
O qun t'·Jllllllllllico a Y. S. parn stnt t·on!H't'Íilll'Hl<l o tleridos 

pfl'l'ilos. 
llr'll" (;llnl'lifl a\'. S.- J,'}'fiiiSrJ l,'r'/s11 i/,· .lss;s l'ifll ·ir!'do. 

--Sr. Const•llwiro ln:;l'l't'lor dn .\H:tn•lt>ga il<l 1\io dt• Jaul'iro. 

\:'\·I·' 

:\. ti38.--F.\ZE:\IJA.-E~t 2\J nE l'\UYE1!IJI\o DE 187\J. 

l\Iiltisterio <los Xn~:ocios da Fnz:•JHLi.-Hiu de .J:nteiro cJu 2\) 
tle Novetnbro de 187\l. 

,\JI'onso Ccls11 <11• Assi-; Figt!I'Íl'<'do. Pre<idt•ntn 1lo 'l'l'iiJIIJJal 
du Thesottro N:tt:iltnal, dl'elata ;10 :·;r. l•;c:p,·t·to:· d:t Th<•sou
raria du F:~zenrln da l'rovint:ia <lt B:tllia l(lll', na f'or:11~ da 
Circular u. GO~l de Ui de Novembro llt· H1ô0 e Ordem n. 2:! ú 
1\erehcdoria do Hio de .l<mPiro f'In IR de Maio tlc 1Hí8, n~o é 



DECISÕES DO GOVERNO. 4,Hi 

devido imposto-·algum do titulo do i. • sarg-enlo reformado 
da Alfnndegn da mc·sJH:t Província Frnnrisco 1\lnnoel da Con
cei,·iiO, de quem traln o seu ollicio n. H i de 2tí de Julho 
proxin10 passmlo. nem dos de nomea<:iio de Gu:11·das quer ef
fectivos, IJUer refomwdos, por serem considerados praças de 
pret. 

Aflonso Celso de Assis Fi!]uei1·edo. 

N. (i;J9.-FAZEND:\..-EM 2\J DE NOVEMDfiO DE 1879. 

Autoriza o augmento do 'nu111cro Uc Hesparhantes t.la Alfaud('ga t.lo l'ará. 

l\linisterio do,; Negocios da Fazenda.- Rio ele .Janeiro em 
2\J ele No1embro de l 87\J. 

Affonso Celso de Assis Figuriredo, l'rc,d<lentc do Tribunal 
do Thesouro Nnci11nal, tendo re>olvido augmentar com mais 
dons o numero actmtl dos Despachante:; da AlfaHdcga do Paril, 
em altenc;ão ús n<·ces,;idatles do respectivo serviço, orden:t ao 
Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da mesma Província 
que assim o faça constar áquc•lla Hepnrtiçiio, para o:J fins con
ven icntes. 

.lff'onso Celso d:~ Assis Fig1triredo. 

N. fií0.-lMPEHl0.-EM 29 DE NOVEMBHO DE :1.879. 

Nobru eliminarão e supplcncia. do curgo tio YereaUor. 

i. • Directoria .- :Ministerio dos Negocios do Imperio .- Hio 
de Janeiro em 29 de Novembro de 18iU. 

Illrn. e Exm. Sr.- Respondenclo ao o!licio n. 100 de 2l'i do 
mc•z vroxi1no passado, 0111 <JUC V. Ex. subnH~ltc ao conheci
nwnto do Gov<'l'no as dcl'isões qne proferiu, re;;ol\·enclo 
:tlg·umas duvida;; ~useitadns pela Ca11wra 1\lnnicip:tl da cid:1de 
tia Vi:~i;l, c:tbe-nw ohserrar a V. Ex., qu:mto :is duvidas que se 
rt'fermn ao V<·rendor Clclllenle ,\utonio de Li11w c ao j ura111ento 
t!8 :2 ,upplentt•.s du.lniz de Paz, qtw são v,~readoresde numero: 

1 " Ottt' a mt1dnw·a de domicilio do rcl'erido Vereador 
par;t :t-fn•fl'ut•zia tle Úitnin, pertenc()nt<' a llltlnicipio diver:;o, 
a qunl aliás não se :tcha provada nos Jl3JJCis que acampa-
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nharam o sobredito officio, não é bastante para que seu nome 
seja eliminado da lista dos Vereadore~, visto que entre os 
motivos de escusa apontados na Lei do 1. • de Outubro de 
:1.828, art. 19, nf1o se encontra o ue mudança, o que já foi 
declarndo no Aviso n. ;'i!:l8 de 22 Dezembro de 1860. Este facto 
autoriza unicamente a chamada do supplente immediato ; 

2. 0 Que, havendo, como ha, incompatibilidade no exercício 
simultaneo dos c:.rgos de Vereador e Juiz de Paz, não devem, 
em caso algum. ser juramentados os supplentes de Juiz de 
Paz, que 5ão Vereadores effectivos; porquanto, tendo estes de 
exercer o cargo nté expirar o quatrieunio, nfto ha hypothese 
em que possam isoladamente desL'mpenhar as l'lmc~,;ões de 
Juiz de Paz, visto qne e:;tas tr~nninam cülll o rtuatriennio 
municipal: o juramento seria, portanto, inutil. 

Deus Gnarde a V. Ex. -Fmncisco llfal'ia Sodré l'ereira. 
-Sr. Presidente da Província do Parú. 

N. 6'd.- FAZENDA.- EM 1 DE DEZEMBHO DE 1879. 

Manda vender em hasta publica as ronda< da< Collectol'ias o Mesas t!e 
Hent.las t.lo l'ará, para a~ qnaL'S não tôrn sido cncontrat.los cxactorcs. 

Ministerio dos Negocios da Fazenua.- lUo de Janeiro em 
i de Dezembro de 1879. 

Affonso Crlso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro N~cional, aut'lrizn o Sr. Inspedor da Thesournria 
de Fazelllla da Provincia do Parú para, na forma do D,•crclo 
n. l!lü de 13 de Junho de l8M.i. mandar vender em hasta pll· 
blica as renrlas das l\les:~s de H1·ndns c CoiiCi'lorias para as 
quacs nfto tem po1ido encontrar exactorl's deviclalllcnte 
afiançados, segundo informa em seu ollicio n. 93 de 3 de Se· 
tembro proximo passado. 

,\f{Oí/sn r:elso de Assis Fi_qnPiredo. 
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N. 642.- FAZENDA.- EM f DE DEZEMDUO DE 1879. 

Exige as demonstrações dó <JUC trata o arl. 7.0 das Instrucçõcs de 23 de 
Maio de i8i9. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
i de Dezembro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesomo Nv.cional, ordena aos Srs. lmpectores das The
sourarias de Fazenda qun relllcttam com urgencia as ·de
monstrac:ões de que trata o art. 7. 0 das Instruec:ões de 23 de 
Maio ultimo, organizadas sC'gundo os modelos que :1 esta ~ICOI!l
p<mlwm; e bem 11ssim que cumpram em tempo o que lhes 
fúr determinado, afim de que o Thesouro possa fazer com 
uniformidade e promptidão os trabalhos quo dependerem das 
mesmas Thesourarias. 

A!Jonso Celso de Assis F(IJueireda. 

N. 1 

Rela~ão das remessas recebidas no exe••ciclo 
de ....... exigidas pela Circular de ~3 de l\laio 
de 18,-9. 

:1.878 Agosto .•...... 20 Do Thesouro. Com a guia de 
(tal data) ............... .. 

• Setembro..... 3 Da Thcsouraria de Fazenda 
da ... Idem de ........... . 

Hl Do Thesouro. Importe do es· 
polio de Fulano-conforme 
foi communicado em of· 
ficio de ................... . 

• Novembro.... 8 Da Thesouraria de Fazenda 
da ..•. Valor de donativos 
feitos por F. , conforme a 
pa~ticipação feita em of-
ficw de ................... . 

W Da Thesouraria de Fazenda 
de .... Em generos entre
gues por F. ofiicio de .•.• ·f 

1879 1\Iar(o ......... 31 Do Thesouro Nacional- Fi c· 
ticiamcnte, na fórma das. 
Instrucções de 30 de De·\ 
zembro rle 1.850. (Se fôr, 
saldo. deverá ser este des- 1 

envolvido) ................ I 
iE outras que se derem.) 1---

(a)' 

,, -



N. 2 

Relação das re1nessas Ceitas no exercicio de •.••• exigida pela Circular de ~3 
de Maio de 18,-9. 

F: 
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A i·n pol'tancia da remessa ficticiamente feita, deverá SBr discriminada em- observação-, afim de se poder 
saber qual n que disser respeito á indemnização de supprimento de exercícios e qual á do saldo; sendo este 
desenvolvido. 

As importancins das letras proveniente:; l1as transacções eom o Monte Pio deverão ser contempladas nesta 
relação. 
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N. 3 

Relação dos saquel!l t"eltos no exerclclo 
de .••••••••• exigida Jtela Circular de ~3 de Maio 
de 1.87'9. 

Esta relação deverá conter tantas columnas, quantas forem 
precisas para o seguinte: 

Numero das letras. 

Data das mesmas. 

Contra quem foi o saque feito. 

A favor de quem. 

Prazo para o pagamento. 

Quantias. 

NoTA.-~esta relação se deverá incluir os saques provenien
tes de operações com o 1\lonte Pio. 

N. 4 

n.cln~:ilo dos safJUes pagos no exerclclo 
de .......... l~xlgida pelo. Clrcu!ar de ~3 de Maio 
dt~ IH~D. 

-·--··--··---·-~======·==== 

Esta relação devo conter o seguinte: 

L• Numero da letra. 

2.• Data da mesma. 

8. • Nome do sacador. 

4." A favor de quem. 

ã. • Quando venéido. 

6.• Quando pago. 

7. ó t!rtitrtHa: 
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Ns. 5 e 6. 

A Rela~ão dos supprimcntos recebidos e a dos snpprimen
tos feitos entre as Thcsourarias ou entre estas e o Thesouro, 
exigidas peta Circular de 23 de M:tio de 1879, deverão ser or
ganizadas de modo a saber-se em que mezes os supprirnentos 
tiveram logar e qual a sua provcniencia e importancia. 

EXEMPLOS QUANTO Á SUPPHDIENTOS 
RECEDIDOS, 

1877 Setembro t2 Importancia de uma 
precataria expedida 
pela Thesouraria de 
Fazenda da Provín-

1878 Agosto ... 

cia de ........••..• 
contra F •.... , pelos 
seguintes impostos e 
de que houve com
municação em data 
de •.......•........ 
Imposto de indus-
trias .............. . 
1\lulta ............. . 
Sello ............. .. 
Custas da Fazenda. 
Ditas do Juizo .... . 
Etc., etc .......... . 

11> lmportanciadespen
d!da pela Thcsonra
na de Fazenda da 
Província de .....•• 
com a compra e re
messa de um corre 
para a Alfandega 
desta provincia,con
forrnr,a cornmunica
ção de 8 de Julho 
ultimo ....... .' •.... 

EXEMPLOS QUANTO A SUPPR!liENTOS 
FEITOS. 

1877 Outubro .. Ui Importancia de uma 
precatoria contra F. 
cobrada pela Tbe
souraria de Fazenda 
da Província de •... 
conforme a cornmu
nicação de i2 de Se
tembro do corrente 
anno .............. . 
Imposto de indus-
trias............... ~ 
Multa.............. u> 



1878 Julho ..... 
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Se!lo., ........... .. 
Custas#da Fazenda. 
Ditas do Juizo ...•• 
Etc., etc .......... . 

8 Importancia de um 
cofre comprado para 
a Alfandega da Pro
víncia de ..... e de 
que se faz participa-

i 
ção nesta data ................ o. n 

I -,-n 

Estas duas relações devem ser feitas separadamente, incluin
do-se nellas quaesquer outras transacções, além das indicadas 
como exemplo. 

N. 643,- FAZENDA.- EM 1 DE DEZEMBRO DE :1.879. 

Porcentagem que compete ao Thcsourciro das loterias. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
i de Dezembro de 1879. 

Devendo abonar-se ao Tltesoureiro das loterias da Côrte, 
desde a data em que entrou em execução a Lei n. 2940 de 31 
de Outubro ultimo, a porcentagem de um por cento, mande 
V. S. convidar o mesmo Thesoureiro para assignar termo 
nessa Directoria, modificando o seu contrato, no caso de 
querer continuar a exen:er o referido lugar. 

Deus Guarde a V. S.-Anonso Celso de _issis Fi,rJIIeiredo.
Sr. Conselheiro Director Geral do Contencioso. 

Deu-se conhecimento á Directoria Geral da Contabilidade. 
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N. 6&.&..- FAZENDA.- E~! 3 DE DEZEMBRO DE 1879. 

O Ministro de Estado, quando pensionista por serviços de guerra, não pó de 
accumular a p~nsão aos vencimentos do cargo. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
3 de Dezembro de 1879. 

Tendo a Secção de Fazenda do Conselho de Estado con
sultado perante Sun Magestade o lmpnr:Jdor, sobre a <luvida 
suscitada no Thesouro- si um Ministro de Estado, quan<lo 
pensionista por serviços de guerra, póde accumular a pensão 
aos vencimentos daquelle cnrgo-, o mesmo Augnsto Senhor, 
Conformando-se com o parecer dn rllferida Secção, Houve por 
bem Decidir, por immediata Resoluç~o de 29 de Novembro 
proximo passado, que, :í vista do claro e terminante preceito 
do art. 2. o do Decreto de 21 de Outubro de 1821, não é 
admissivel tal accumulaçào; tanto mais porque esta intelli
gencia tem prevalecido sempre, e está confirmada pelas 
Imperiaes Resoluções de Consulta de 17 de Dezembro de 
l853 e l7 de Der.embro de :1.873. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e devidos 
effeitos. 

Deus Guarde a V. S.- Â.ffonso Celso de Assis Figueiredo.
Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N. 645.- FAZENDA.- EM 3 DE DEZEMBRO DE :1.879. 

Sobre a demarcação de terrenos não edificados. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
3 de Dezembro de :1.87\l. 

Em resposta á consulta eon::tante rle seu officio de 25 de 
Novembro ultimo, communieo a Vm., para os devidos effeitos, 
que no desempenho da ineumbencia qtu; lhe foi !'ontiada por 
este MinistPiio, deve demBrc:1r os terrenos não edificados não 
só dentro da legun ~ctual, como da que foi augnH,ntnda, 
começando por aquella, com urgencia, c nprosentando os 
trabalhos discriminadamente. 

Deus Guarde a Vm.- Affonso Celso de Assis Figueiredo.
Sr. Dr. João da Rocha F ragoso. 
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N. 646.- FAZENDA.- EM 3 DE DEZEMBRO DE {8j!). 

Os títulos expedidos antes da promulgação do Rogulamen\o de t5 de No· 
vembro de i879, pagam o respec\ito sello pela lei que vigorava ao tempo 
de sua expedição. 

Mini~terio dos Negoclos da Fazenda.- Rio df! Janeiro em 
3 de Dezembro de !879. 

111m. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para que o faça 
constar á ReceiJedorin do l\io do Jmwim, quo na t\xocução da 
Lei do Orçamunto, promulgada pelo Dt·t~reto n. 2\140 de 31 tle 
Outubro proximo passado, e tlo novo Hegulnmento do sello 
que baixou com o Decreto n. 1:;r~o de Ui ele Novembro ultimo, 
deve at1uellt~ Repartição cobrar dos titules passndos anterior
mente, concedendo honras, e de outros cujo imposto fof 
elevado, a~ taxas, que vigoravam ao tempo de sua expedição. 

Deus Guarde a V. Ex.- Affonso Celso de Assis Fi_queiredo.
Sr. Conselheiro Director Geral das Hendas Publicas. 

N. 647.-FAZENDA. -EM 3 DE DEZEMBRO DE 1879, 

Defere um recurso sobre taxa de heranças. 

1\iinisterio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 3 
de Dezembro de 1879. 

Sendo presente á Secção de Fazenda do Conselho de Estado 
o re1:urso que o Dr. l'ancr:1cio Frederico Carr Hibl'iro, filho 
do Pndre 1lo ffit'smo nome, intcrpoz da decisão de V. S. que, 
na l'órrn~ do Aviso n. 28:l dl' iO de Outubro de Ul35 e legis
laç:lo posterior, exigiu <ldle recorrente para a inscripçiio em 
seu nome de dous llledios que recebera em partilha por 
falleci mento de seu pai, o pagnmento de i: 2oon, taxa da 
herança em bens de raiz aqui situmlos, além dos juros, e mais 
o sello de 97n corresponrlt·nte ao valor dos bens situados 
fóra desta cidade, se j:í o niitJ tÍI'Csse pago; fundando-se V. S. 
para essa exi~encia, na con:itleração rlu não poder a legitima
ção conftTida por pai de estado ect.:lesias1ieo surtir jurídica· 
mente o effeito rle isentar daquolla taxa, isenção esta que a 
lei rest!rvou aos herdeiros necessarios; a mesma Secção: 

Exnminados os documentos do recurso e informat;ões anne
xas, tlos qunes consta quP o recorrente fôra legitimado por 
carta de :28 de Setembro de 1829; que seu pai fallcceu em t8 
de Maio rle Hl4,2 com teslamPnto no qual confirmou a legiti· 
mação do recorrente, instituindo-o seu herdeiro, e que a 
partilha dos bens foi julgada por sentença de 2 tle Setembro 
de 184,3: , 
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Vista a legisl!lção concrrnente ao assumpto; e 
Considerando que a lcgitimnçfio por carta judicial, chamada 

no antigo direito-)JPr resc1·iptwn Princlpis-, importou sem
pre dispensa na lei, pois quo habilitava para os direitos da 
tiliação os filhos illcgitimos excluitlos pela mesma lei da sue
cessão nos bens e mais direitos trnnsmissiveis no regimen da 
Monarchia Portugueza ; e que, subsistindo este modo de 
legitimação, não póde deixar de considerar- se sobre todos 
solemnissimo, pela intervenção do poder puhlico, e porque 
era por elle que se transmitliam aos til h os, além dos bens 
paternos, honras e privilcgios, que por acto seu não lhes 
podiam os pais transferir; sendo r1ue os legitimados dessa 
classe eram equiparados aos filhos legítimos eom mais vanta
gem do que os de outras ; 

Considerando que tPndo-se aberto a suceessflo em 1812, é 
innegavel que o quinhão hercditario do recorrente não era 
então passível do imposto de transmissão causa mortis, e que 
nem o é hoje, guardado o principio constitucional de não re
troactividade das leis ; 

Considerando, outrosim, que na indicada época regia o Al
vará de i 7 de Junho de 1809, que terminantemente isentára 
sem fazer distincções, da taxa de heranças- os herdeiros 
descendentes ou ascendentes; 

Considerando, por ultimo, que, importando a legitimação a 
qualificação legal de descendente, como é de direito, não póde 
a Fazenda Nacional exigir do recorrente a taxa da herança 
que houve em 184e2 por estar nessa relação juridica para 
com o Padre Pancracio, que o perfilhára solemnemente e na 
qualidade de filho o instituíra seu herdeiro em testamento; 
e que nem obstaria o enunc;iado do Decreto n. 134,3 de 8 de 
Março de i8M, explicado pelas Ordens n. 68 de 6 de Feve
reiro de 1856 e n. HO de 31 de Março de 1858, ainda quando 
podesse sua disposição applicar-se ao caso; pois niío é possí
vel sujeitar-se a impostos po!<teriormente decretados (tanto 
importa a maior extensão de impo,to anterior) factos que se 
regem pela legislação do tempo em que aconteceram e rece-
beram a incidencia legal : . 

Foi a mencionada Secç:to do parr,r,er, por todas as conside
rações expostas, que não tem fu.ndamento a exigencia da He
cebedoria, 

E porque Sua 1\lagestade o Imperador Houve por bem Con
formar-se com o mesmo p!lrecer por Immediata Resolução de 
29 do mez proximo passado, assim o comrnunicu a V. S. para 
sua intelligencia e devidos effeitos. 

Deus Guarde a V. S.- Affonso Celso de Assis Figueiredo.
Sr. Administrador da Recebedoria do Rio de Janeiro. 
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N. 618.-FAZENDA.-EM 3 DE DEZEMDDO DE 1879. 

Dá instrucções para o pagamento dos'. juros <lo cmprostimo nacional uo l8í9. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Hio de Janeiro em 
3 de Dezembro do 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena no Sr. Inspector da Thesou· 
raria de Fnenda da l'rovineia de S. P!lllro do Hio Grande 
do Sul que pngu6 em Janeiro proximo futuro o primeiro tri
mestre dos juros do novo emprestimo, guiando·sc pelos 
arts. i." e 4-. 0 do Decreto de 1!1 de Julho proximo passado ; 
o como possa haver alguma duvicla :Jcerea do meio pratico de 
effectuar o pag-amento, declara ao Sr. Inspector: 

i. o que deve ser elle realizado em moeda papel, ao cambio 
da vespera, dando-se, pois, se o r.ambio estiver, por exemplo, 
a 23, a quantia de 101'>'~35 pela de 86tl!l0, que se houver de sa
tisfazer ; 

2. o que, porém, no caso de apparecer jogo de praça nas 
proximidades do fim do anno, no intento de fazer baixar a 
taxa do cambio, o pagamento deve ser effectuado em soberanos, 
na razão de 81~890, providenciando o Sr. lnspcctor para que 
sejam elles obtidos a melhor preço possil·el ou corresponden
do-se por meio de tclegrnmma ou ollicio, com o Thesouro, 
afim de quê este o habilite com a moeda de ouro necessaria. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

d'\AfV\:f'd'I:Pd" 

N. 64-9.- GUERRA.-EM 3 DE DEZEMDRO DE 1879. 

Declara como se deve proceJer a respeito do inferior, qnc estiver sujoito 
a conselho de guerra, pelas transgressúes disciplinares commettidas na 
Jlrisão. 

Ministerio dos Negocios da Gnerra.-Rio de .T:meiro em 3 
de Dezembro de 1.879. 

Illm. eExrn. Sr.- Emsoln~·ão á consulta feita pelo Com
mandante das Armas da Provinci:t do Hio Grande do Sul no 
ollicio que V. Ex. submettcu á consideração deste l\linisterio 
com a inform:~ção da Repartição :1 seu cargo n. 1.212 de 8 de 
Novembro ultimo, decl~ro a V. Ex:. quo ao inf1lrior, que es
tiver sujl'ito a conselho tle guerra, póde o respectivo Com
mandante infligir o castigo de que trata o n. 5 do § 2. o do 
art. 7.0 do Hegulamento de 8 de Março de 1.875, por transgres
sões disciplinares commettidas na prisão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joc!o Lustosa da Cunha Paranaqná. 
-Sr. Conselheiro Ajudante General do Exercito. 
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N. 650.-AGRICULTURA, COMMERClO E OBRAS PUBLICAS. 
-EM 5 DE DEZEMBRO DE 1879. 

A' Presidencia da Provincia do Maranh:lo.- Manda sn,pentler o servi~o da 
conserva~ão Llo porto. 

N. 4..- 3.• Secção.- Directoria das Obras Publicas.-Mi· 
nisterio dos Negocias da. Agriealtura, Commercio e Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em!) tle Dezembro do 1879. 

Illm. eExm. Sr.-Emre,;postaao seu otncio de 27 de 
Outubro ultimo em que V. l~x. do1non;;tra a improflcuidnde 
do set'\ i•·o nctual da ronservaçi•o do porto llesooa cap1t:tl, lle
t•laron V. Ex. que n:1o podendo ser approv:l(lo pelo.; motivos 
exlHlstos o contrato quo provisori:llllL'IIte vi.~ora para a exe
cUI;ão do IIH'Sm" servirn. de' o V. E'. mandar suspenllel-o 
fazendo arrecadar lodo,; os ulPnsilios portPneento,; á Fnnnd11 
Nacional até que, por meio d<\ novos estLldos a que opportu
namente se mandar:í proceder por Eng-t•nhf'iro eompetente, 
seja indicado o modo nwis conHniente de se effectunn•m 
aquelles trabalho:; com proveito publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbü.-Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

N. 651. - AGRI\:ULTURA, COMMERClO E OBRAS PUBLI
CAS. - EM 5 DE DEZEMBRO DE 1879. 

ApproTa a proposta sobre cla<Sificação de dormentes, crcondo uma segunda 
('1:\~SI~. 

N. 89.- i.• Sect,:ão.-Direetoria 1lns Obras Publicas.- Mi
nisterio dos Neg-ucios da Agricultura, Commercto e Obras 
Publicas.- Rio de Jan1:iro 1·m :; úe Dezeuthro de H!79. 

Tendo visto a rPchmaçilo dos t•mpreiteiros das obras desse 
prolongamento sobn· a liscalis:tç:io exacida no recebimento 
de do1·umcntos, ~~a inl'orl!wç·to por Vnt. prestnd.1 L:m ollicio 
n. 299, de 6 de Março do conent.c anno, lleel:trn-lllt', para os 
fins conv.eninnte,, qne apprOI'<l a sua proposta de 2i tle Se
tnm hrn 1le lB77, cem m unkntl:t ao:> 111 ,·srnos '~"l preitr:i ros 1'0111 
offido n. \Hi, rrcando un1a segunda cla>s•\ de tlormentcs no 
intuito de minor;~r-lhes os pr,juizos remltant<~s tios que, 
sendo npre~cntados sem as condições l'Stipula<las no co.1trato 
de 9 tle Março de l87ti. podetn. t·om tudo, ser aproveitados 
por menor prer;o, sem desv::ntagens para o Estado. 

Deus Guardtl a Vm.- Jnrio Lins Vieil'a Crmsansrio de Si
nimbú. - Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da es-
trada de ferro da Bahia. · 

~JI~· 
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N. 6õ2.-FAZENDA.- EM õ DEDEZEl\!DRO DJ<] 1879. 

Manda restabolocer a Collectoria do mnnicipw de Cabaceiras, Pro~incia da 
Parahyha. 

Mini5terio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
5 de Dezembro de 1879. 

Affonso Celso 1le Assis Fig-ueiredo, l'rr:üdPntn do Tribunal 
elo Thesouro Naeionnl, tendo em vi-;ta o ollieio n. 3tl da Pre· 
sitlcneia da Província da Parahyha 1le :W de Outuhro proximo 
pa~~ado e informarües a elle annexas, ord1•na ao Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda da rr.esma provineia que n·sta· 
beleçn a Collcctoria do município de Cab::ceiras, ultimamente 
supprimida e anncxada á de S. João. , 

Affonso Celso de Jssis Fig11l'iredo. 

N. 653.-FAZENDA.-EM 5 DE DEZEMRRO DE !879. 

Recommenda a e:recução do Rogulamento que baixou com o Decreto n. 7545 
de 22 do Novcmhro de l.879, sobre lotação de offieios. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 5 
de Dezembro de 187!1. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, reeornmc .• da ~os Srs. Inspedores das 
Thcsourarias de Fazenda que exprçam as necessarias ordens 
afim de que, em exeeuçiio do Hngulamtmto mnndado observar 
pelo Decreto n. 7õ!J,õ de 22 de Novembro proximo passado, 
as repnrtiçõ1·~ mencionadas no art. 7 o do mesmo regula· 
nwnto procednm immediat;11nnntc ú lotaç:-,o de todos os nlfi · 
cios, de que trata uarl. 1. 0

, existentes nos seus respectivos 
districtos ; devendo ser nxactamente ol.s< rvadus o processo 
marcado no art. 8. o e st•guintl's ~lo_ ji1 cit;tdo r~_!.l.~arnento. 
O q~e os Srs. Jnspel'tores curnpnrao com~a--rumcrma··pon- __ 
tuahdade. . In f I I f 'l i . - ~ ..... . t' ~ · : ' I ' '~ (1 • 

I\._\,-, -,,,f,f 

~ '"-- 1_, '"' A/Tonso Celso de ssis' Fiyueiredo. ., -'A? 
I '. •"' 
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N. 6M.- FAZENDA. -E~I ti DE DEZEMDRO DE 1879. 

E' da competoncia dos chefes das Reparti~.õos de Fazenda darem ou não por 
j ustificadao as faltas dos respectivos cmprcga<los, desde IJUe não provem 
motivo de molestia. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
5 de Dezembro do 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara :~o Sr. lnspector da Thesou
raria de Fazenda da Província dns Alagôas, em resposta ao 
seu officio n. 72 de 14 de Novembro proximo findo, que fica 
approvado o seu procedimento ni'10 dando por justificadas as 
faltas de diversos empregados da mesma Thewuraria que 
costumam não compnreccr n elln trrs dias, ora consecu
tivos ora intercalados; por ent<~nder que a~sim praticam 
com o proposito de se furtnrem ás urgencias do trabalho que 
pesa sobre a dita Repartição, visto ser de sua competencia 
dar ou não por justilicadas taes f:tltas, uma vez que os em
pregados nfto provem motivo de molestia ou outro attendivel. 

AfliJnHo Celso de Assis Fi.!JHeiredo. 

N. 6155.-FAZENDA.- EM 6 DE DEZEMBRO DE 1879. 

Favores conce<lidos :is loterias em beneficio de ns,-los de orphãos c para a 
('onsirucc-ão 1lc igrejag. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio dC' Janeiro em 
ü de Dezembro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Declnro a V. Ex., em re5posta no seu 
tclegramma de 28 de Novembro proximo findo, que é nppli
cavel its loterias em bcnc!icio dos nsylos de orphiios o ravor 
concedido pelo art. 18. n. í, 2. a p:trte, dn Lei n. 2940 de 3i 
lln mez anterior, e que ns eoncoclidas para a Pdilienção tle 
igrcjns estão isentas do imposto ,;obrP. o t•apital dns lolt~rias, 
em virtude dn Lei n. 2li'tll t!t~ 22 tlo Setembro de i8iti, 
art. 13, § 2. o 

Dt•Hs l~n:mle a Y. F.'\.- :1/l·,,l,,~,, Cds • d,· Assis Fiqut•irnlo. 
~ ;\' ~. E\. ,, ~r. l'rt'~itlt•nl<' tl:t l'rt'\ itH'ia ,,,, ~- i\•tlr,, ti,, 
1\it\ l;rt\llth' th' ~111. 
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N. 656.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- EM 6 DE !JEZEMBHO DE 1879. 

Declara que, para não prejudicar com demorasovitaveis o prompto pagamento 
das contas da Companhia •City lmprovemenls•, convem que sejam ellas re
mettidas a este l\iinisterio j.\ confcri<l~s. o reformadas ou pela companhia 
on pela Repartição Fiscal,como seicncia. {hqnrdla,as qnc uão estiverem exa
ctas; Yindo em soparad\J :1s duvidosas para Sl'I'Cill n•solvidas. 

N. 20.- 2.• Seccão.- Directoria das OIJras PulJiicas.
Ministerio dos NegÓcios da Agricultura, Commnrcio n Obr:~s 
l'ublic:ts.- Hio <le .Janeiro t'lll (i d1) DezeiJibro !lo l87!J. 

Em aclditamcnto ao Aviso dc:;tc Ministcrio, de 26 tle Agosto 
do corrente anuo, sob n. U, declaro a V. S. que, para niio 
prcjudkar com demoras evilayeis o prontpto pagam1·nto tlas 
contas da Companhia C1ty Improvements, convem que sejam 
ellas remettidas a este Ministerio já conferidas, c reformadas 
ou pela companhia, ou pela Repartição á seu cargo, com 
sciencin da companhia, as que niio estiverem exaclas, vindo 
em separado, com a sua informação e as allegações que pro
duzir a mesma companhia, as cont~s em cujas alterações esta 
não concordar, afim do serom tomadas em consideração 
sepnrnllamente. 

Deus Guarde a V. S.-João Lins Vieira Cansansào de Si
nimbú .-Sr. Engenheiro Fiscal do Governo junto á Compa-
nhia City Improvements. · 

N. Gt>7 .- JUSTIÇA. - EM 6 DE DEZ!l~lllllO DE iR7H, 

Manda suscitar conflicto do jnrisdie~ão, em consc(IUCncia de um acórdão 
da Relação úa Côrte IJUO tomou conhecimonlo de objeclo auministratiYo. 

2.• Secção.- Ministerio dos Ncgocios da .Justira.- nio 
de Janeiro em 6 de Dezembro de l87H. • 

Illm. c Exm. Sr. - Da inclusa representação da dircctn
ria do Banco do Commercio c doeumentos annexos, se veri
lica qne, não obstante haver o Governo Imperial, de confor
midade com a Resolução de 24, de Abril de !877, em Consul
ta rta Srr~,:5o de Fazrnrla do Conselho do Estndo, dcrl:tr;Jdn PJII 

.hisn tlt• ;; llt• Main do nw~mn ;mnn ao l'rc,dLicnte tlo Jl;lllro 
do Commen·io, lJlH' crn lc~al o commisso, impo,;to pela di
n•etoria tlaqudle Banco aos accionistas que, não acudindo ~ 
terceira chamada de capitaes, deixaram de• ciTectuar as 1mtra
das correspondentes ( 10 "/o de cada acção da l. • serie ), dl~
ddin a Hl'la~:lo do Hio tle Janeiro, JIOf aeúnl::io profL•rillo em 
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accão intentada pelos ncdonistas dissidentes para dissolução 
c liquidaç~o do mesmo llanco; annullar a impo~i~ião do mes
mo rommisso e mallllar que os Hccionistas que nellc haviam 
incorrido sejam ro.tdrnitlidos a fazer entr.1dns. 

E porque, ass1m julgawlo, tomou aljuelle Trilmnal r,onhe
cimento de objecto administrativo, contrari:mdo um aeto do 
Governo. convem qu:~ V. Ex. su>citc o conflieto de jurisdic
ção, na fórma 1lo disposto no·; arts. 21J, o seguintes do Do
ereto n. 124 do õ de Fevereiro de HH2. 

Deus Guarde a V. Ex. - Ln{ayPtte Rodrigues Pereira. -
Ao Sr. conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fa
zenda Nacional. 

N. Gti8.-IMPETIIO.-EM G DE DEZE~IDRO DE 1879. 

Doclara quo s() qua·,Uo so rotiram'dncumontos o~sonciaes annoxos a requeri· 
monto:; da, matricula é ncccssario deixar certidão no ArchiYo. 

2. a Directoria .-Ministerio dos Negocios do Irnperio. -Rio 
do Janeiro em ü de DezemiJro de 1879. 

Em solução da consulta constantu do oficio de H do mcz 
• proximo passado, deelaro :1 V. S. que n;lo tem appl ie:tçiio :tos 

individuo,; de que tratam o:; capitttlos ti." e 7. o do Hegnla
mcnto annexo ao D'·crcto n. 176'~ de 14 de Maio de fllõü a 
disposirão do art. 210 do mesmo regulamento, a qual se 
refere espccialrnent1~ aos doctmwnto> ~~ss1:nciaPs junto-; por 
ostud:ll1l1'8 aos s1:us l'l:qtwrirn,~utos dn tll:tlrieul:t, IJ:Ist:nH!o 
por erJihn~uirttn, qtr:tnlo :tos apres1:rtt:11los por :Hpllllli~S irHli
viduos, o rpf'iiHJ IJI!I' 1! de uso d1:i xar nas n:parliçiíeo; puiJiic:ts 
por oce:tsi:lo da rc-;tilt!il·;i'J de d'H:rwH:Ulus. 

llnuo; t;uardo a V. S.-/<'m11r;ist:" Mi!I"Üt S11tl1'r! t•r·rrim.
Sr. IJI n:1~Lor i lllPI'Í 1111 da l•'rw llld:tdn do Mod ÍI~Í 1111 do llio d1; 
.l:tiiiiÍI'II. 

N.liiitl.- FAZENDA.- E~I \J DE DtcZE~IUI\0 DE 187\J. 

Fixa em Ires o numero ele llespachantes da Alf•n•lrga uc Man.\os. 

1\linisterio dos Nogocioc; da Fazenda.- lU o de Janeiro em 
~) de DozernlJro de 1Ui9. 

Affonso Celso de Assis Figueirodn, Presidente do Tribunal 
do The~ouro Nacional, dee!ar:t ao Sr. Impl'etor da Thesou-
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raria de Fazenda rla Proviucin do Amazonas, em resposta ao 
seu otllcio n. :J de 20 dt; Jant•iro proximo p~ssadil, que t> mar
cado o numero de tres Oespat•hantes gHrat!S para a Alfandega 
de 1\fanáos; e que Bento do Fig·neiredo Tr~nreiro Aranlw niio 
póde ser nomeado jlara nenhuu1 desses Jogares. 

A(f'onso Celso di? J!·ssis Figueiredo. 

N. 660.-FAZENDA.-EM \)DE DEZE~IIlHO DE 187!1. 

Approva a creação de uma Collectoria no lltunicipio de Santo Antonio da 
Eslrella, Provinda do S. Pedro. 

l\Iinist'rio dos Neg-ocios da Fazontla.- Hio dt• Janeiro em 
9 de Dezembro de i879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. l'rnsirlt!Hlc rlo Tribunal 
do Tlicsonro Nneiounl, tlt'rlnra ao Sr. lnspt!Cior da Tlwsou
raria de l•'nzewla da l'ruvirwia dP S. l'edrtt tlo Ilio Grande do 
S1d, l'lll resposta :10 seu ollicio n. H9 de ti de Novembro 
proxirno lindo, que tica approvada a deliberação que tomou 
em sessão da Junta, de erear uma Collet~tol"ia de rend:1s 
gn·a,•s 110 lllllllit,ipio tlu Santo \nlonio da Estrella, cujo terri
torio foi desrncmhrado da rln Taqtwry; e de t~rbitrur em 2ti "/o 
n commissiio do Colleetor e do Est.:riviio. 

Anonso Câso de Assis Fi_queiredo. 

N. lilil.- J!JSTIÇA.- E~r iO DE nEZE~!Bno DE 11l7!J. 

IJ:t pro>idencias sobro o J•Wclo do su,citar um ronllicto de jurisdicçtio. 

2.a Serr~o.- :\linisrerio dil' ::Vrgodos da Ju:;tiça. - Hio 
r)p .T:!!lf'tl'n r·m lO(),, ilr'!.•'~n"r" •le f.'.Ji\1. 

Jllm. ,, F:\m :'r.- Ct•m il' "'''"lllllt'llftl,; !Jllt' :lt"<'lll(l:lllh:!
l:Jlll "A,-;,o dt' li "'' cotTt.lll!t'. foi·lllt' ['l't''<'llit' '' l't'!Jllt'l"l
Illenftt dirigido por r. E.\. ao (.;,.,·emo llll{;t•rial ulim de :<er 
ordeuatla a instaurnção do processo nos termos _pr<'scr·tp;os 
no arr. 21 do Hegulamento n. 12~ de õ de Feveretro de J812, 
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independentemente das diligencias prescriptas n~s. arts .. 2~ 
e 21i, por prejudicadas e impratieavei~ no enso su.Jet to ; vts_lo 
ser acto cabalmente consunllwHlo o .Julgamento 11ue p•:ofonu 
a Holnçilo do Rio de Janeiro, e qu<' deu orige~ ao eontlteto do 
juristlicção mandado >uscitar em coiLseqm:ncw de represen
tacão da Directoria do B:mco d0 Commcrcw. 

Constamlo, porém, r1ue novos rmbargos foram oppostos ú 
decisão do tribunal superior, a qu:d, em todo ?aso, d!'p~nd_e 
de exccur;ão, ha gpportunidn•lc para se cnmprm~m as uuli
cadas diJig·encias, sc!lllo uma ddlas fazer cessar todo proce
dimento ulterior : o qun constitnn ell'eilo essrmcinl do con
ilicto, quo V. Ex. dovl·r:i sns~tl:tr pcr:mte o lriiJutwl CGJlll[lC· 

tente, á vista dos pap1\is tllll' ora devolvo. 
Deus Gnartln :1 V. Ex. - L''tnul'ttt• ll"drigu.·s Pl'rl'im .. -

Ao Sr. Procurador da Co rua, Solwrauü1 e Fazenda NaciO
nal. 

N. 6fi2.-FAZENDA.-E}l lú DE DEZE)IIlfiO DE 18i\J. 

Dcf<Jre um recurso contra" multa imposta a um Cornman<lantc de vapor por 
falta de apresentação de manife;to tle carga rccc!Jid:c em porto do 
escala. 

l\Iinisterio dos Neg·ocios da Fazenda.- fiio de J.aneiro em 
10 de Dezembro de 187\J. 

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o recurso que 
a Heal Companhia do Navegação a V:Jpor de Southampton in
terpoz da decisão tlo Trilmn~l tlo Tlu~souro Nacion<~l, conlir
mutoria do. despacho do anturessor de V. S. rJue multou o 
Commandante do vapor Nevet, aqui entrado em 3i de Outubro 
do anno proximo finrlo, na quantia de 9Ml1$500, por não ter 
apresentado manifesto formal de cargas recebidf1s no porto 
de Lishôa. 

E o mesmo Augusto Senhor, Conformando-se com o pa
recer da Secção do Fazenda acerca da materia, Houve por 
bem, por lmmediata Resolução dn (j do corrente mcz, Dar 
provimento ao dito recurso, para o fim de ser o referido Com
mandante relevado da multa quo lhe ft!ra imposta, yisfo qun 
o Aviso n. 157 de 28 de Junho de iK7H, em que se fundou o 
despacho recorrido, declarando excluidos da displ'nsa conce
dida pelo art. 4. o do Decreto n. 4!J05 de ~·de .1\l~io do !872 os 
vapores. das linhas d11 uangaçuo tramallanlica quando nos 
portos mterrnedios, em vez do alguns volumes ou cncom
mendas, receberem cmTegnmcnto enrn pldo ou incompleto, 
como se deu com o vapor /lorm~v da li rilw Lamport & Ilall, a 
que o citado aviso st~ refere, n~o tPm ~ipplicação ao caso de 
que se trata, porquanto nem a demora dos vapores da Heal 
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Comp:mhia de Son thampton no porto de LisbiJa !;c pódr, com-
• p:trar com a do Jfonox no uc ,\nltH•rpia, nt:m os volumes re

cc!Jitlos pelo Neva constituem carregamento co:11pll'to ou in
completo. 

O que cnmmu:lico a V. S., pnra su:t intcllige:,cia c d<":viua 
execuç<io. 

Deus Gunrdt: :1 V. S.- Affimso C!'lso d• As.<is Pigueired'!.
Sr. Conselheiro lnspr•ctor da Alfalltlega do Hio de Janeiro. 

N. üü:J.-F/1ZENIJ.\.- E:,r 10 JJ~e DEZ!ü!BI:o DE 18~\1, 

Os Deputados c Sen::Jdnrcs. que s;·io fn:Jt'('ionarios puhli1'n:-;, c quo tenham 
optado pelo ~nhc;idiiJ. n.lu l•'•tn dir.•i!o a vcncim('fllo alg111~! tlur:tnlf' a5 
prnrogartí~·~. 

l\lini!'terio dos l'::•:;w·ios dn J7ncnd~ .- Hio tlc .Jnneiro em 
10 de llt:zcm!Jro de iH7!J. 

Consult:~:~do n See::fto il<: Pnzrmtla rlo Conselho rle Estado 
JlPrant" Sna ~fa!;;cstnd:: o Imperador, s·'lJT'e a quPsfào-si os 
lleputndos ú AssemiJiéa geral e os Senadores, que s'io func· 
cionarios publieos. tt·m direito no~ respretivo~ ven!:imento~ 
rlurnnto o tempo das prorognçõPs-,o mc<rno Angnsto Senhor, 
Confornpndo-sc C,)lll o p~rrecer tl:l dit1 Srrç~o. Ho:rv1: ~ror 
lwm llPeiilir. por Sua Jnnncdiata 1\rsol il<:iio 1lr ü d11 corrente. 
que, uão podendo :;eg-untlo a lei vigente do subsidio, sPr ~~st1: 
pago ilurnnte as prm·og-arões, ~ôrnrmtc t1~m dirrito aos ven
cimentos 1le 'nus cr11prr:::;os pnlllieo-; m Dr•pntado~' r SPna
dores IJilC honvr,rem de_;t]t: o corn .. ço lia st•ss:lo optndo por 
esse:; vencimentos. 

Deus Guarde a V. S.- Affnnsl) Cels0 de "lssis FifJitf'lt·er!,.
Sr. Conselheiro Dimt~tor Geral da ConlaiJilidaue. ' 

N. GGt~, __ AGIUCPLTt:RA, COMMERGTO E omus l'il
BLICAS.- E~! i O DE DEZEMr:nn DE J8i!J. 

Ao Hopresrllt:tnlc da Companhia Telc~;raphica Platino-Brazilnira.-llorlara 
fir::ar o Go,·erno inteir:tdo da fusão dessa romp·111hia rn ~-Loadou Pia .. 
tino Brazilian Telcgr,lpli Company Limitod. 

N. l.8.- :l. a Sccçuo.- Directoria uns Obrns Puhlirns.- Mi· 
nisbrio dos Negocios tla Agricultun, Comm,·rr~io e Olir:r' Pu
blieas.- llio uc J;uwiro em 10 de D!zemhro rle 1H79. 

Tendo sido levada :n conhecimento do S. Ex. o Sr. Mini~tro 
a communicnçilo l'eita por V. S. so!Jre a fusão da Companhia 

DHisõcs do 18i9. ti) 
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Telegraphica Pia tino- Brazileira na -London Pia tino Br~zilian 
Tolegraph Company Limited- sendo transferida n esta todos 
os onus e direitos pertencentes áquella, manda o mesmo 
Exm. Sr. declarar a V. S. que fica inteirado ue ::cmelhante 
eommunicação. 

Deus Guarde a V. S.- Sr. Representante da Companhia 
Tclegraphica I' latino Brazilian .- Mftnoel Bunrque de Macedo. 

N. 665.- GUERRA.- EM :1.0 DE DEZE~!BllO DE :1.87\J. 

Dcc.iara como se deve procc(lcr a respeito da concessão de IJ:1S5agcm 
:1. praças escusas do serviço por m/i. conJ.ucta lubitual, c ó_(Juc:Ias, ruja 
escüsa não mencionar o mo tiro da Laixa. 

Ministcrio dos Negocios da Guerra.- Hio de Janeiro em 10 
de Dezembro de :1.879. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o officio n. 4:J2 de 2:1. de Ou tnbro 
ultimo submetteu V. Ex. á consider:1ção deste Ministerio 
eópia do que lhe dirigiu o Commandante l\Iilitar ele Santos. 
eonwltando se os imlividuos. exeluidos do Exercito por rn~t 
conrlucta habitu~l têm direito a passagPm por cor.ta Llo E~
tado, e bem assim, se os que vindo de provincbs longínquas, 
sem declaração nas baixas de que a pas>agem foi por conta 
do Estado, tem direito a esse favor, haja ou não expirado o 
prazo de que trata o Aviso de 19 de NO\cembro de lt:J;J,). 

Em resposta communico a V. Ex. que ficaapprovmln a so
lução dada por essa Presidencia, seg-undo consta da c:) pia que 
tambem acompanhou o referido oflicio, á primeira pal'te da 
indicada consulta, visto achar-se de harmonia com o Aviso 
deste Ministerio de 13 do dito mez. de Outubro, que estrtbr~
leceu que as praças e.scus::~s do serviço por má conducta 
hnbitual não têm direito a transporte. 

Quanto, porém, á segunua parte da mesma consulta, de
claro a V. Ex.: 

1. 0 Que o prazo de dous mezes, estipulado no citado Aviso 
ele 19 de Novembro de 185i.l para a concessão de passagem á 
praça que é escusa do serviço, deve ser contado da data em 
que ella ficar inteirr.mente desligada do seu quartel. 

2. o Que, quando ;1 oscusa n~o menciona'.' o motivo da baixa, 
não póde esta ser considerada por má conducta, e portanto 
tem a praca direito a transporte por conta do Estado. 

3. o Que: quando o transporte se fizer por mais de uma via, 
~autoridade que conceilêl·o o deverá communicar ú do ponto 
intermediaria. para que esta faculte á praça os meios de con
ducção até o logar de seu destino. 

Deus Guar,de a V. Ex.-J1 ãJ Lustosa da Cunha Parana.quá. 
-Sr. Presidente da Provinda de S. Paulo. 

~~ 
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N. 66u.-FAZENDA.-EM 11 DE DEZEMBRO DE 1879. 

Proroga o prazo marcado para a ,'suhstituirão das notas Uo S:00
1
)000, da . 

4.a estampa. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio do .Janeiro em 
H do Dezembro do 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, l'rosidon te do Tribunal 
do Tho,ouro Nacional, 1·ommunica aos Srs. Inspoctores das 
Thesonrarias de Fnonda que foi espa('ado nté :Jl de Maio 
de 1880 o prazo marcado pela Circular n. 15 de 17 de Abril 
ultimo para a substituição, sem desconto, das notas do valor 
de 200~,000, da 4.• estampa. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. uu7.-FAZENDA.-Eill unE nEzEMnno DE 1879. 
( 

Relera a YinYa Jc nm Director de ~olonia tio pa~amento Jo alcance cn· 
conlrado nas rcspecth-ns contas. 

Minbterio dos Negocias da Fazcntla.- Rio de Janeiro em 
11 de DezemiJro de 187\J. 

Afl'omo Celso ele Assis Figueiredo, l'resirlento do Tribunal 
do Thc>otuo Nacional, eommunie:t :10 Sr. ln;;pector 1la The. 
sournria de FazC'nda da Província de S. Perlro do Rio Grande 
do Sul, para os devidos effeitos, que o mesmo Tribunal, d:mdo 
provimento ao recnrso interposto por n. Jzahn! Paulina de 
C:tstro Caslello Br:meo, rla <lecis~o da dita Thr·souraria, que 
julgou :tll~:tw;:Hin na quantia de :l:'tij2,~000 seu finado marido, 
o Eng·enheiro Etuloro dn Carvalho Castello llr1mco, como 
llii'I'(:Inr da Colnnia • C:txias » re~olveu di>pensal-o do paga. 
llll:nto da IIU:nrionada qnnnlia, visto nllcg:tr que este respon
sa vnl nunra sn 1:111'a l'l'ngou dn fnzor o p:Jgamnnlo das ferias 
dos ('lllotto~:, I' l(llfl todas ns f(U:tntia~ que recebia da Thesou
l':tri:t nan1 nnll'l·gues no seu ex-Ajutlante Frnncisco Clemente 
l'inlo, inclusivo a de 5:0006000 quo rectlbêra do Engenheiro 
.Jonquim de Almeidn Hibeiro, o qual tnm!Jem servm nessa 
qualidade, allegação que se acha de certo modo confirmada 
Ita resposta por este dada. 

Affonso Cl'lso d1• Assis Pi,qul'irrdo. 
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N. 668.- FAZENDA.- EM H DE DEZEMIJRO DE !879. 

Resolve que a Mesa de Rendas da Yigia, nu raril, reYcrtn á clas•e das 
- · Collcctorias. 

Ministerio dos Negocios da Fnzenda.- Hio de Janeiro em 
i l de DezemlJro de 1879. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do '!'besouro N~cional communica :10 Sr. Inspector da 'l'he
souraria de Fazenda da Província do Pará, para os devidos 
effeitos que resolveu extinguir a Mesa de Hrndns da Vigia, 
fazend~-a voltar á sua anterior categoria de Collcctoria. 

Affonso Crlso de Assis Figueiredo. 

N. 669.-FAZENDA.-EM H DE DEZEMllllO DE 1879. 

Provimento do um recurso sobro ~.u~tas de autos de arrecadação de lJcns 
de defuntos o ausentes a cargo do C l-Curador geral de hcranç:1s jacente~, 

João Bernardo Nogueira da Silva. 

11Íinisterio dos Negocias da Faunda .- I\io de Janeiro em U 
de Dezembro de 1879. 

A Sn,cção de Fazcn1la do Conselho de Estado, tendo pre
sente o recurso de Thomaz da Costa Habcllo, interposto do 
de3pacho pelo qual este Minist('rio negou provim1~nto aos pre· 
catorios expedidos pelo Juizo dn A usrntes ao Thc<otuo Na
cio na\ para pagamento de porcPntagl)llS, na i mportancia de 
8: 029~23~, que lhe foram con tatl:is e a outros fu nceionarios 
do mesmo Juizo em autus do nrrceadação dP lJens de defuntos 
e ausentes a cargo do ex-Curndor geral de hrranças ja~entes 
João Bernardo Nogneira da Silva, c considerando: 

Que os Curarlore~ gcraes de heranças jacentes s[1o prepostos 
da Fazenda Nacional, agentes ~ens de tal confiam:a que pra
ticam todos os actos autorizados no art. 79 do Decreto n. ~'133 
de i5 de Junho de !859; 

Que, responsavcis para com n Fncnda, prestam as gar:m
tias com que o fisco julga premunir-se, e por seus bens ha
vidos o por haver tê.m de indernnizar os descaminhos e pre
juízos a que d!'\rn causa, sendo a Fazenda quem exige c re
cebe a indemnização dos nlorcs extraviados ; 

Que o poder de obrigar a entregar a a\g·uem quaesquer va
lores envolve por parte da administração publica a respon
sabilidade por esses valores emquanto nas mãos que por de
terminação do lia os receberam; 
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Que os interessados nas heranças, assim como os officiaes 
do Juizo, n~o aceitam nem deixam do a1~eitar, reconhecem, 
como lhes cumpre, o agente e depositaria da confiança do 
Thesouro; 

Que a responsabilidade de taes agentes é para com o The· 
souro, que por seu termo a toma para com todos os interes
sado~ por qualquer fúrma nas heran~·as arr••cndadas, cujos 
valores se devem rPputnr ~oh a guarda d•1 flseo desde que 
por sun autoridade os recebe um setl pre1'osto, revestido de 
carac!Pr publico para legalmente dclles tornar posse; 

Conseguinterurntte, que é á Fnzentla Naeional que os inte· 
ressados. coruo no e:1so VPI'tente, têm de pedir o IJUI) por •le· 
tcrmina,:ão dell:t foi entrcg·uu ao seu a.~cntc. s:dvo á mesma 
Fnzcnda o direito de haver deste o OI(Uiv:dento Llos extravios 
c delapidações ~1 u1) ~~· den.m: 

Fui a relt~rida Sect;~o de parecer, I'Orn o qu6 Sua l\Jagestade 
o J11tpcrador llo11ve por !Jctn Conformar-se por I1nnwdiata He
soln\:5o de 6 tio coJT<'nte nwz, q1w w t.leftoris'ü o recurso, 
dt~rendo-se porém roquisit:~r tlo Juizo, na lórma do art. 69 
do supracitnt.!o decreto, os autos qut~ 'crvJn1m de !Jasü á re
clamat;:lo de qtw se t1at~, visto n:lo e~tar ninda concluída a 
liquida~ão do ~lcance do ex-Curador ger:il de heranças ja
cente,, Jo~o bernar·do Nogueira da ~ilva. e não ser possível 
3aber-~o pelos termos da n•qnisiçào, se 11s pon:entagens cuja 
irnportan~ia se pede foram contadas do,; :1 utns d:1,; arrecada
ções que ella nt mciorw, 011 se t:~m:;em tl:• outros, como pare
ce. c se produzir:nn todas qu:mtin sumcient1• para pagar as 
dita,; porcentagens. 

O qne communico a V. S. para seu conhecimento e devi
dos dfoitos. 

Deus Guarde a V. S.-A,r(rmso C-lso de ~lssis Fi;Jueiredo. 
-Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N. 670.-FAZENDA.-EM H nE n;wmnno DE !879. 

Aos Collectores corro a obd.:.;rtção de recolher os saldos a sou c:1rgo, ~om des
plza alguma para os cofrrs publieos, além Lia commissão que Jhes compete 4 

l\linislerio rlliS Ne~ocios da Fazcnrla.-Bio tle Janeiro em 
H de DezerniJro de i8i!J. 

Affomo Celso de Assis Figul'ireclo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, nntor1za o Sr. lnspect 1r tia Thesou
raria tle Fazonda tia l'rovincia tle p,•rnantlllleo para abonar 
ao z.oEscripturario Aggripino de Abreu Fialho a quantia de 
48~;)00 IJUe Jespendeu com um cri<~do que o acompanhou 
quando esteve e~aminando as Colloctorias da mesma provin
cia, conforme pediu no requerimento remettido pela di ta The. 
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souraria com officio n. 217 de 30 de Outubro proximo pas
sado. 

Não póde, porém, ser nttenrlirlo quanto :w png~mento da 
despeza com :1 viagem extra'Jrdinaria qnc fez de Garanhuns 
a capital e vice-vcr~a. sob pmtexto de garantir o s:ddn de 
cêrca de 801l5000, de qtw foi portador, p_orqu•~ aos Collectores 
é que corre a obrigaç;in de recolher os ;;a idos a seu eargo, 
~em despeza alguma para os cofres nacionaes, nlém da com
missão que lhes compete. 

Affonso Celso dt• Assis Fi!juei1·edo. 

N. 67!.-FAZE:'fDA.-E~! l:J DE DEZE,!DRO DE i8i!l. 

Declara CJtlC ficam reduzidas a ~00,} as <'On~ruas dos Yi.;arios encnuJ
men<lados. 

Ministerio dns Ncgocios tln F:1zrnda.- Hio d11 Janeiro em 
t:l de Dezembro de 1Hi!l. 

Affonso Celso de Assis FignPirerlo, Presidente do Tribunal 
tio Thcsouro Naeional, de confnnnid:Hle r:om o Ari>o ll. !17:29 
do 1\linisterio do I1npr~rio dd i! de Novl'mbm pr .. ximo finrlo, 
declara am; Srs. lHspeetorr'' das Thc;;rlllr:trias de Fnzendn, 
p:1ra n df•vida exnctu:ão, qtw as congruas dos Vigarios cn
commrnrbdos ficaram red uzirlas p<'lo t1rt. ::l. u, ~ i!l, dn Lei 
n. 29W de 31 de Outuhro do coiTt·nte tmno a trezentos mil 
réis anuuaes. 

Afiimso CtlsfJ d,• Assis Fi.!JUtiredo. 

N. 672.-FAZENDA.-E:w: i3 DE nEzrmnno DE 1879. 

Rcsolyo uma consulta. da Thcsouraria da Parahyha~ relatiramcntc ú cobrança 
do impostos aduaneiros. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
i:l de Deze1111Jro de 187!.1. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Prc,;irlonle do TriiJUnal 
do Thesouro Nneional, declnra ao Sr. Inspector lia Thesou
raria de Fazenda da Provincia da ParahylJa, em resposta ú 
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consultn que faz em seu offi,•io n. GR dr ::2 r],• Outubro 
proximo pnssado: 

i." QrlP, de a,·côrdo com o que sn aclw estnbcJ,,cido no 
Deereto n. ii'l7~ de 26 de Novembro de I8i3, art. 2. . SI' 
deve ealculnr· a arnwzcnnpem g,,!Jm o v:dor ollil'i;d que ~1s 
mercadorias tiverem nn tarifa em vigor, 011 for <~rbilnldo na 
fómw du ar·t. fiiO do Ber··u)amento d,~ I\J de Si•t,•rHbro dt> 
1860; não se cohrand') aml'azenagcm doo; dir,•ilos núúiciorwes: 

2." Qnc os dirr~ilos de consumo d ·vem >:er calculndos com 
o abntirnPnto de 5 "/o, como está delf•rnlinarlo no :1rt. 4-:l da 
lllP.'ln:J tarirn; n~o s•) verilicando o ca'n rl•• rrel:11nar•lo apr.~
scnlvd<~ pelo despncli:rntc, uos lermos do :1rt. ii38 do ll','gul;l
menlu de !\) de Setembro rl1) 18ülJ; 

3." Qup faça observar o Dcereto ultirrJ:IIIl•)llll) JllliJlir~ado 
para a cobrança da armazenagem. 

N. Gí3.- FAZENDA.- EM 13 nE DE;;rmnno DE 1879. 

C'JllCcUo lir.e~1~a para ~c Tentlorcm na Ci'n·tc o~J hilhcte . .; tla:-:> loterias das 
provinci ts. 

Ministerio dos Nrgol'ios da Fnn11Jn .- Hio de Janeiro t!m 
l:l de Dez em IJro de 1879. 

Communico a Vm. parn os llns convrnientes. qne, :'1 visV1 
do art. >Í." do Decreto n. 7:.i1:l do :2:2 dr~ Novernhro ultimo, 
coneerli a JoniJuim Jo>:é do Hosnrio, Tlw.;nureiro d:~s loterias 
da Província do Uio de .Janeiro. a lice:u·n IJUI: p ·din par:t 
vender nesta C•írlc os !Jilhete,; d:,s referid:~s loterias, sem 
prejuízo rlas geraes, lleando assim alt:•r:Jd:J nesta parte a dis
posição do Decreto n. 70~7 de Jü d~ NovPmiJro rl1: 1878 e em 
vigor o art. 4. o do Decret:J n. 287~ d,• :11 dn Dcz,·ml1ro de 
18ti1, que determinava que alem rlns llll!)J'ias IJI!e o Governo 
mandas"e coner armualmente, ;;;ú ]'Odr•riillll S<'r extra h idas 
na Côrte, corno então se praticava, ns 1:a rli1:1 i•rnl'incia atü o 
numero que fosse compatível com a t!t·signn,;ão que o mesmo 
Governo fizesse; di!Vendo o imposto de-:sas lolcri:IS ser reco
lhido ao Tliesouro N::cionnl, como se pr:rlieavn anttTiormentt• 
ao despacho de 20 de Fevereiro do corrente anuo. 

Deus Gunrde a Vm.-A(fonsiJ Celso d·· Assis FiCJueiJ·edo.
Sr. Fiscal das loterias da Côrtc. 
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N. 67f.l..- FAZENDA.- EM l3 llE DEZE~IBUO DF. 187\'1. 

Não :..o deTem incluir no ralculo para a r.ohrai~~·a tb,·':nma'l.nii;)gem o:; !JO ~é 
atldidonn.c:;. 

Minislerio dos Negncio,; da Fazemla .-I\ i o de Janeiro em 
fl de Dezembro de 187\l. 

Declaro a Vm. tpte n:,o púdc s1~r npprov~!lo o Sí'U a elo 
recommendan1lo ao lnspector da Tlti'SOUr<~ri:J tle F:tzPnda ~la 
Provineia tio 1\laranltiio que nnltm:t:<SI~ no da Alf:mtiPga tia 
mesma provinci" qtte lize:<'l~ coiJrar " at'lltazen:tgl'ttl con
forme o Jlrl'CI~ilo I'SL:tiJCit~l·ido na CirctJiar n. fifi dt~ ?.7 tl11 
NovemLru de H\7:1, JJ:Io ot'l >nhrl' o:.; din·itos de eon:<UIIIO, 
eomo sobre os bO ; .. adtlicioit:H·s; visl!J que cssn porl'l'lll:tgmn 
é cxcluid:J do c;~il'ulo da ann:IZt'nag••Jll. j:i [li' lo 1pw St: :tdwva 
disposto ua 01 <lt:lll de Jt dt: Jui!Jo do l'll!TI·Jlle :HIIltJ, jú [lt'lo 
f4UC !liUi I Xllii''S:Illll'lllt• tJj,piJe O llOVtl }\1-gllbllll'!Jlü ;tllliCXO 
ao Decreto n. 75fi.l UI' :lli dr: N11vem1Jro proximo li nu o; Ji1::tnrlo 
assim re<pontlid• s us sew: ollieio; de 1l I' :t:l un Outuhru 
111ltimo 11s. titi e ti7. 

Deus Guardo a Vm.-A/f·!llso Cels>d· Assis r,'i!JFI'inrlo 
Sr. Antonio Caetano da Silva KeJI\· . 

.i'(. 6ilJ.- AGlUCl'LTUIL\, CflW\!ElV;!o E OBHAS PUBLICAS. 
- LM Ll DI: D<·ZE}ll:t:o Jllé 18i!l. 

O Ministcrio da A~ri('ultura nl1o tem mt-ios para occnrrt'r ao st'rfi(:o tia 

pratit:agt~lll dtt harra do Eiu ~·. Frauci~eo. 

N. 38.- i .• Snccão.- Bire1:!•>ria do CommPrcio.- :Minis
terio dos Neg• ci11< dn A~!rieultura, CoJIIIIIC!'l'io n OIJws 
Publicas.- l\io d1: .!aiiL'iro em l:l 1k Dezembro de Hl7!l. 

111m. e Exm. Sr.- N:lo l1·ntlo o l\Iini!'terie :1 meu cnrgo 
meios para OCI'Il!Trr à" .serv11·o da pr:llira"em 1ln hnrra do 
J'l.io S. Fr:..ncisro, sPuiço imporl:tulc 0 tmpn•seiiulivel, como 
bem poudrr:1 V. Ex. em '1111 oJJieio 1le ~\.do IIII'Z p:1ssado, 
COIJYem que V. Ex., 11santlo tia auloriz:11:iio qtw llw foi 
concedida pl'l:i As>t·mld1·n Le~!ti;lativa il!'ssa pruvint·i:l, se 
entenda com o llllit·o prttpunt·nte I[UI\ ;;u apresentou para 
fazer es~e servi~u do melhor n1t1ll11 possiV!'L 

Del~s Guarde a V. E'.- Jorin Lins Vieint Cansanstio de 
Sinimbú.-Sr. l'rcEidcute tia l'rovinl'ia da:; Al:tgú:•s. 
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N. 67ii.-FAZENDA.-E~r 1;; DE JJEZEMnnorm i879. 

rixa a intelligoncia da Circular (lC {',.de Julho ultimo, relativa a') J!n::amcnto 

do dilid:1.s do c Exerdrios findos. • 

Ministorio rios NPg-ocios tia Fazenda.- Hio dr• .Janeiro em 
Ui de Dezembro o o :I.H79. 

All"onso Celso do Assis Fig-ueiredo, Pr,dclentn do Triilnnal 
do Thcsoura N:lCional, declara ao Sr. ln,.;pcr:tor ri~ Thi':'OUI'aria 
de Fazonda da l'rovint•ia de :llnto t;ros;o. 1'lll n·sp,·sta :'! r·on
wlla eon;;t:mte do St'll nflicio n. 7;; dn '27 de S,.tc•milr«J 
ult.mo, que a CirctJI:1r n. ~~ dn lfJ. tle .ltllllO dcstP 1111no niiu 
altt~rou a do n. 1:J d1~ U de Abril do uwsmo anuo, npt~nas 
determina que de trr!s crn tt·es 111rzPs 1l1'ru :•s Tl,csotll'<lrias de 
Fazn11la conta das dividas pa,r!:1s e111 virtude de<sn ultima 
circtd<JI', fazendo-o n:t OI"C:1si:lo l'lll que pedll'l'llt t"l'edilo para 
:1s outn1s rliv:das qtw th·erem JirJnidado, co111 I'XCI:pr:ào das 
que pr~rlencr~r·''lll a pr:ll.'ll' d1: pn:t, :~s qu:ll's dt~l 1'!'iiO ;;er 
pa;~·:Js lO.!;Il (JIIi: fol"CIII Jiquif!ad:~s, Í!ldi'[H:lltJ lliCIIII~IIl<: da I'IJ!l
eess:·IO Je credito, teudo-se 1:m vi:;ta, eont o l'Xposto> regu
lari:<ur llil Tliesoum a csnipturar;fw do (:r,·rlito Lia verb~ 
« Exercidos Hntlos. » 

Affonso Cdso dr• 1lssis Fifjlll'il'erlo. 

N. 677.-FAZEN!lA.-EM lij DE DEZEMBRO DE18,9. 

ApproY;t a croaç:lo dn uma Crlllt~cloria na ,·illa do Campo B:'llo, Provinda 
tle ),Huas (~eraes. 

Minist1Tio dos Negoeios !.la Fn,•nd:t.-Hio tle Janeiro em Hi 
de Dezl'mbro do 1879. 

Afl'onso Celso de As.;is Figueiredo, Presidente do Trilmnal 
do T!u:souro Nacional, eOIIIIuunil:a au Sr. Jnspector da The
sour:Jria de F"z nda <la l'r11vineia de Minils (~t)t".11'S IJlW lica 
approV:IIJa a JdiiH'l"a~·~o (]111: [0111011 Olll SI'SS<IO d;1 .flllllil. UO 
cn·ar nuw Colli·ctoria ll:l villa de C:IIIIJIO Bello, e d1: :1rbitrar 
a [Wrcnulagt•rn de H; 0 /u para o Colledor c de lO " .. para o 
E,erivào, conforme dú conta em seu o!lieio n. \JO tk 17 tle 
Novembro ultimo. - --- - -

' \1 I I I ' " \ ' 
17 ('I ...-:~"' "" . f I J f OI!S'I ,r• •;o (!~ ~IS 1' I 'j I!Clf', I •i. 

. I ' . 

Decisões tlc 18í0. 
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N. G78.- GUERRA.- E~I l:i DE DEZE~Inno m; 1879. 

Dcclam como se tlcYo proceder ~ respeito das substituições tl;.s praças do 
Exercito. 

l\linisterio dos Neg-ocios da GucrrG .- Bio de Janeiro em Ui 
de DezemlJro de Hl7\l. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo V. Ex., com n informação da 
Repartiç:lo a seu carg-o n. H/13 de 20 de OuluiJI'O proximo 
findo, sullmettido ú consideraç:·lo dPste Miuistel'io o ollieio que 
o Commando das Armas da Província da Bahia dirigiu a 
Y. Ex., consultando sou r~ o procedimento que deve ter em 
relação no Ansp:)<;ada do J.!l.o batal!tiío de inf:mtaria Alfredo 
Emygdio Lopes dos Santos, que se alist:"1ra como substituto 
do soldado recrut:1do ::\btltias Ferreira <ia ,;unha, e lwm assim 
f(Ual o modo por que devem srr feitas t:ws suhstituiç·.ões, 
declaro a V. Ex. q ne a rdâida praça cst:i no caso dt) ter 
baix:l do sorviço do Exercito por condnsãll de tempo ou dQ 
engaj:1r·se cotno desPja, se tiver IJoa conducta e rôr julgada 
prompta pnra continu:1r a servir eu1 inspecçiío da resrwdiva 
Junta 1\lilitar; e quanto á segunda parte da dita eonsultn Ee 
procederá na eonformillad ~ du A riso de FL do indicado mez 
de Outubro, o qual dispõe que ~s suiJstitui~:õcs serão feit:1s do 
accôrJo com o estniJel<'cillo no Heg-ulnmenlo de 28 dJ~ Se
terntn·o <ie 1859, visto não Pstar ainda em pleno vigor a Lei 
n. 2ti:iG (!C;!(} de Setctubro de 18H. 

Deus Guarde a V. Ex.-.Toão J,ust!Jsn d•! Cunfw Para
na_rjuâ.- Sr. Conselheiro Aju(h!nte General do Exercito. 

~. 679.-AGRICULTllRA, Cü:.\BIEBCIO Eür.lRAS PU
BLICAS.- Elll 16 DE DEZEMBHO DE !879. 

Ao 1\'linistro dos Nogocios Estrangeiros.- Declarando, ·pa.ra que faça cons· 
ta r á Lcgar<io llritannica nesta Côrtc, fJUC o Governo Imperial adherc á 
rcvis;io feita no regulamento do :-;eniro tel<!graphico int:Jrnat~ional. 

N. 9.- 3." Secção.- Directoria das Obras Puulicas.- Mi
nisterio dos Negocios tia Agrieultura, Commcrcio n Obras 
Puulicas.- lHo de Janeiro em Hi de Dezembro U(~ 187!). 

111m. e Exm. Sr.- Tenho a honra de rrstituir a Y. Ex., 
conf•)fiu~ e-.;i:,:iu em seu _-\\"iso de n de ::\0Yemt.ro p:-oxim'l 
find~·, o 1n~l'1~0 d.cu~~~~~t:~ it::tl·r~3~f_) r~~afY(l á. re·d~:lJ d(' rt~· 
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gulnmcnto do serviço teleg-raphico internacional, pertencente 
á Lega~·ão Britannic!a nesta Càrte, á qual V. Ex. dignnr-se-ha 
de notilirar a adhesão do Governo Imperial ús di,[wsições 
contidas no mesmo documento. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Canwnsão de Si
nimbu.- A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Antonio Moreira de 
Barros. 

X. G80.-AGRICt:LTUllA, Cmi.I\IERClO E OBHAS PU
BLICAS.- EM 1G DE DEZE~IB!lO DE 187\J. 

Ao Conselheiro luspcctor da illuminação a :;az.-Ex-f•lie to sontitlo da palaYra 
-bairro- cmpreg.tda ua clausula 30.a do contrato approratlo pelo De· 
ereto n. 72ri5 de ':!G Je Ahril de t87!J. 

N. 19.- 3." Secção.-Directoria das O!Jras l'u!Jlic·as.-.1\li
nisterio dos Negoeios da Agricultura, Co1umurd,, e • 'IJra,; Pu
lJlicas.- Hio de Janeiro em 16 de Dezembro de 187\J. 

Em soluç~o :'i consulta c:motanto de sou officio de 12 de 
Maio ultimo, relativamente ao sentido da pabn:t -IJnirro
c~mpreg;cd:t na cJi..;posi\·ào da clausuln :lO." tlu c-ontrato ap
pro1·ado pelo I.lendo n. 725ij de 2ti de) Aln·il deste annn para 
a illmuin:cção da cidade, declaro a Y. S. que aquc·lla ex
pressão, p<~ra o elfdto da mcncion:rda clausula, corrrprehcndc 
sómr~nle os log-ur,·s por onde se tenha de estender a illumi
nação a gaz fóm da úrea já illumiuada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Joc!o Lins Vieira Cansan.1ão de Si
nhnbú.- Sr. Iuspector dn illumiuação n gaz. 

N. 68i.- FAZENDA.-E~r 16 DE DEZE1mno DE 1879. 

Rcsolv\1 uma consulta do Chf'fo (ie Poliria d.1 Côrtn sohro a cxcC',uçiio do 
Regulamento n. 7:H'l de 1;; de i"oYomllrD de 1Si~, n:t parte concernente :i 
respectiva Secretaria . 

.1\finisterio dos Neg-ocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
16 de Dezembro de 187\J. 

Em officio n. 5:20 ele 2~ de Novembro ultimo consulta 
V. S.: 1. o quando conwçn a ter execução nesta Cürte o Hc)gula· 
monto n. 7il~O de 15 do dito moz; 2. 0 se continüa t:Ill vigor, 
na }Jarte concernente á Secretaria dessa Heparti~·ão, a taiJclla 
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:mnnxa no Hegulamento que acompanhou o Decreto n. '!3:i6 
de ::!!1 de Abril de i868, ou se deve cobrar-se n nicnmentc a 
titulo do Pmolumentos e sello as 11uantias lixadas no novo 
regulamento; :L" se a importancia do emolumentos e sello 
deve ser averbnda no respectivo acto ou por meio da compe
tente estampilha ; !1." linalmente, se, dn1la a 'eg-nnda hypo
these do 3." quesito, deve-se, não ohst::tnte isso, fazer no 
livro competente a escripturar;:io cPmo att\ agor<l se pr:ttica. 

Em n•sposta ao referitlo oflicio cumpre-me dt•clarar a 
V. S.: 

Quanto ao prirnr:iro qnr:sito, f[ll() o Jl()I!Ulamt'nto que baixou 
com o Der'l'eto n. 7G'dl (]I) H> dt: Nov!'mbro do co:TPnle annn, 
COlllt't;Oll a SI' I' CXPI'Utndo desde 28 do IIIC:'lllO IlleZ. 

Qn:1111o a<) ;.;pgundo, qne se 1kve r·obrar ;.;oh o titulo • snllo • 
cujas imporlanr·ias r:on;.;la:n do novo re.gulauwnto, o-; r•molu
mcntw; do IJIIe lral:tva o Dr·crt>lo n. r::l5;i dt: :!!1 tle Ahril de 
'18ti~J, o qn:<l e1n virL•tlc 1bs tli>po:<il;ut.•s thlllllelle regula
lnento, 1\toixou tio vigorar. 

ÜU'Illio ~~o !t~ITeiro, qui) a importanrin tlo srllo tlt~vn ser por 
V()r!J;,s on Pslntnpilltas, st•gutJtlo o:; ~td''' a t[IW s,· retere o 
novo regul:tliWnlo. 

(JUiilllo ao tJII:trto, finnlmentr, qne se d:~vc f~lll todo ca;;o 
e-;criptmar 110 livro compi•lenttl a '"mm~ arret•;tdacb, prove· 
nic11te do imposto 1lo sellt•, por isso qne, t:·ntlu e:.;tado o The
sourdro tlcs:;a 1\eparli<:~o iJlt)ltmiJido da arri'C~tdar:ão do-; emo
luml!ntos qUtl pa:.;saram a tt·r a dr·nomiHar;ão de 'ello, eonti· 
núa re,;ponsaHI e com as rne:<mas oltrig;,çut•s l'!ll relar:ão ao 
imposto fl'gnlado pelo Decreto n. i~iíO 1},: Hi de NonnniJro 
proxi mo pn>sa1lo. 

D,m;; Guarde a V. S.- Affonso Cfls•) de Assis F('fueiredo.
Sr. Dcsetnhar~ador Chefe de Policia da Côrte. 

N. !;82.- FAZENDA.- E~r 17 DE DEZE~mno DE 187\l. 

lluitas a t}Ut' (·~n,) sujdtos o~ contrihu~r.tt.·~ que nJo tirf'rcm pago ou não 
pt-..:,;,·_:··1 :i!· .c:l ·h..:: flc ·):: im: -'~'.J' ·~·· lt~1c·q~1 ·!lt .~ ''- t'l:iHcidos de 

i~-~ . 1---~ •:"l ~i~!.t·:. 

~I' '1 j. 1'·1; J ,] .~ :'\t' _c.ci ·-- ,j ' f Z·'E•lt.- n'o ·L· Jan,'iro em 
li d. !J. ~·::d·: tJ ,],, b7 j. 

Affonso Celso de Assis Figueirrdo, Presidt'nte 1lo Tribunal 
do Tlu:souro Nacional, ülll solu~ão ú duvid~ aprcsentadn pela 
Colleetoria d;ts Bendas Gerat'S do muniripio <le S. João do 
Prinl'ipe, em ofllcio n. ~6 de 22 de Novembro ultimo, declara 
aos Sr:;. lnspectores das Thesourarias de F<~ zen da, para a 
devida execução, que os contribuintes que não tiverem pago 
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ou não pagarem á IJOcn tlo cofre os impostos tle lnnçamento 
dos exercícios tle !872-1873 em diante, estão sujeitos á nml
ta de G "/o até 20 de Dezembro do semestre addicional do 
respectivo exercício, e d'alâ em diante á de 10 °/o, ua fôrma 
dos arts. 3. o e 8. o do Decreto n. 5843 de 26 de IJczemiJru 
do t87tl. 

Affonso Crlso de Assis Piquciredo. 

N. G83 .-FAZENDA.- EM 18 !llc !lEZE\IBHO I> E J::li[). 

~fant.1a procot!or á lotação dos emolumentos qno dc,·cm pcrcclJcr os em .. 
pre~ados que ox..._\rc,orcm os lagares oxtinctos de Secrctarios das Capi
t:mias dos Portos, para pagamento do impo:->to sobro Ycncimcnto.l. 

Min isterio dos Negocias da F:1zcntla.- H i o r! e .Janeiro em 
18 de Dez em IJro dü 1879. 

Affonso Cr•lso de Assis Figueiredo, Prf'sirlente do 'fri
lJUnal do Tllcsouro Naeional, ordena aos Srs. Inspeetoros 
d;~s Thesourarins do l'nzenda quo i11;1ndem proeorlcr, 
fJUnnto antes, ú Jotnçiio dos rmoluulcnlos rpw devem per
cclwr os empregados, qur· ex,·rcorP!II as l'nne1;Õ•J'~ uos Jogares 
cxtinctos de Secret~rios das Capitani~s dos Portos, pnra pa
gamento do imposto ue ti 0 /o soiJrc vencimentos, crcado pelo 
art. 18 n. ti da Lei n. 2910 de Jl de Outubro nlti:no. 

Affonso Celso de Assis Fi!Jiâredo. 

N. 681.- FAZE;'1DA.- E~r 18 DE DEZEMrmo n:c 1879. 

Sobro a lotar.ão dos emolumentos llos Socrctarios das C.lpihnias do~ 

Portos, para a. cobrança Uo imposto da !i n/o. 

~1inisterio dos Negocias da Fazcnàa.- Rio de .Jnnrir o em 
18 de Dezembro de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se reconhecido que a lotação 
dos emolumentos que percebem os Secretarios das Capitanias 
dos Portos, para pagamento do imposto de I) "/o sohre os 
vencimentos, creado pelo art. !8, n. IJ, da Lei n. 2!l1t0 de 
31 de Outubro ultimo, deve ser feita na Córte pela Rece
IJedoria e nas províncias pelas respectiva' Repartições de 
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arrec~d~c;~o com recurso para o 1\Iinistcrio n mru cnrgo c 
Thcsournrins de Fazenda, nos termos rlns lnstrueçõcs de 
17 de Novembro de 1873, as quaes niio foram revogadas pelo 
art. 18 elo Decreto n. 7ilfta de 2:2 ele Novembro proximo pa~sado, 
senão nn pnrte relativa aos cartorios e ollicios de ju,;tiça, 
suhsistinrlo por ronseguintc para a lot:~r:úo dos outros em
prego,; civis, ecclcsiasticos e de magistratma, como dispõe 
o art. 8. u do Deercto n. 75!~1 tam!Jem de 22 de Novembro 
findo sobre o dito imposto de [)o;.,, na presente data expeç:o 
as neces-arias orrlcn:; par:~ que as referidns Hecr,bcdorias C' 
Thesourarins proccdmn quanto antes :·lfJUPihl lotação, lic:mdo 
assim ~em efTdto a design~ção qnc tiz para esse serviço 
do Lo Eseripturnrio flo Thesonro ~acionai Franciseo An
tonio de Lemos c Souza no meu Aviso de f2 do eorrcnte 
mez. 

O que levo ao conllreirncuto de V. Ex. para ma intel
ligencia e Iins couvcnientes. 

Deu:; Gn:mlo a V. Ex.-A!{onso C!'/~o de Assis Ft.r;uei
,·edo.- A' S. Ex. o Sr. 1\liuistro c Stlt:rctario d1• Estado 
dos ?\ cgucios tla :Marinha. 

N. (jfl:i.-FAZENDA.-E}! 18 DE DEZE:\IDP.O DE 1879 . 

. \s l1oparti':1lc:; gcrac:; nJ'o Llovcm ficar subordina.la.-; ;is tn·oviuciacs. 

:\Iinisterio dos Negocins da Fazcntla.-Hio tln Janeiro em 18 
de Dezembro de 187!}. 

Illm. eExm. Sr.-Emofiicios ns. GS c G!l rle 30 c :H de 
Outubro proximo passado rcprcsrmta o l." E,;eripturario do 
Thcsouro em com missão ne;;,:n prol"incia, .\ntonio Caetano 
da Sill~a Kell~·. ~obre as seguintes praticas: 

L 0
, de remctter mensalmente o Inspcctor da Alrandega ao 

Colleetor rias rrnrJas provinciacs uma [Jilllla rlo preço tios 
generos de exportaçiío, á vista da qtwl sr, faz o enlculo para 
a dcducção do imposto provincial, si)]J pena de pagar o dito 
Inspcctor a multa de 201), na fúrmn do art. 3." do capi
tulo ~." do Hegulnmento dr~ 14 de Fevereiro de 11-i'LG. expe
dido para execução do art. i!} da Lei provincial n. 197 de 2!} 
de Agosto dn 18"-1, c art. iG da de u. 20:i de 21 de 
Julho de 184a ; 

2. ", de ni\o se admittir, sob igual pena, do conformidade 
com o art. G. o da citada Lei n. 20:i, os despachos de expor
tação de generos sujeitos n direitos provinciacs sem consta
rem das notas ns verbas lançndas por nquelle Collcctor, de 
terem sido satisfeitos os impostos pro\·imiacs, o que vai de 
oncontro á Circular n. 9 de 8 de 1\larço do correrlte anuo, a 
qual declara que as Repartições geraes não devem ficar su-
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bordinadas :ís provinciac,, em prcJutzo da arrec~d~c;iío ua 
renda ger:ll e expediente dns Alfandcgas; e eontr:tria a 
disposiç:lo do art. 638, ~ l. o do Hngulamento tle l!J de Se
tembro de HHiO, quü apenas lhes impõe n oiJrig·:IÇií<J de re
metterem lis Thcsourarias de F:1zcnda nrna das vi:1s da 
pauta sem a na!, fazendo publicar nos jomacs de nwior circu
l:içiio 11s altcn,çõcs que solrrer a mcsllla pauta; assim como 
o art. 642 c sr~us paragraphos, que d~o aos InspectorPs incum
bencia rl~ liscalisarcm os direitos, conforme vreeeitüa o§ 9." 
desse artrgo ; 

3.
0

, de se oxtrahirem cópias dos rll'spaehos de certos go
neros do producçilo nacional importados ne,sa província, 
afim de scrmn remettidas <10 Thesour<• Provillcial, c essa 
Hepartir;ilo flscalisar a cobrança dos rlireitos que si"1o da sua 
compctencia arrnrarlar, sendo para esse fim distr:1hido um 
empn~gndo do serviço da Alf~ndeg:J, IJUando o pes~od lixado 
pelu Heg ulamento nnnexo ao Decreto n. 62i2 dtl 2 de Agosto 
de 18i6 1i ''flena:,; sufficicnte e muitns yczes nJo chega para 
o expediente. 

1\ecommendo, portanto, a V. Ex. fa1~a ce>sar tnrs praticas, 
as qune~, nlém de tudo, sobrecarreg:'m os ompreg1ulos tis
caos de tr:iiJnlhos quo lhes niio competém, c podem occnsio
nar conll i elos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Affouso Celsn de Jssis Fir;uei-
1'cdo.-A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Mara
nhão. 

N. ü86.-FAZENDA .-EM 18 DE DEZE11Bl:O DE 1879. 

Approva as providencias mandadas arloplor na Thesouraria da Paral•yl"t pela 
commissüo do Thesouro. 

:Ministrrio dos Nrgocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 18 
de Dezembro de 187!!. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidrnte do Tribunal 
do Thesouro Nadonal, tendo Prf•,rn te os olncios 1lo f. o Es
cripturario que ultimamente esteve em cnmmi,siio n:t Thesou
raria de Fazenda da Província da P.1r:1hy1Jn, Antonio Caetano 
da Silva Kelly, de i!J de Julho e 20 de SetemiJro do corrente 
anno, declara ao Sr. Inspector da mrsm:1 Thc~ournria: 

i.", que lic:J approvada a escriptnrnr;ão feitn em tili8"1879 
por saques contra o Thcsouro, na impürtancia de 397:8631)2~9, 
cscripturação mandada effectuar pelo ex-Inspector Joaqmm 
Alonso Moreira de Almeida, com bons fundamentos; pois, 



MS DECISÕES DO GOVERNO, 

tendo sido ~s tran~aeções o pcr~das no dito cxcreicio, em 
que lt:rvia ~nflicienlc crcrlito autoriz~do pela Prcsirlencia da 
proYinein, niío fora rrgulnr que srJ lançasse a dcsp••za, parte 
nc:ose cxcrcieiu e parte no de W77- 18 8; 

2. 0 , que n~o foi neert:rdo, n se torna digno r1e :1drcrteneia 
do Gon·rnn, o proccd imnnto r los ex- Inspectorcs q uc mn n
daram e um prir ns ordens da Pre,idcncin a h rindo creditos 
para o servi1;o da verba • SoccrJrros publicos • c não as 
eommuniearam nos l\linisterios rio Imperio e d~ Fazenda 
parn a de\"ida HJlJll'OV:t~·~o na fúmw das disposiçí'HJS em 
ViCY<l!'" 

?J.O: que o resto que pos::a existir dessr•s rrNlitos assim 
autorizados se deve r:onsiilerar :ITlrlllllado, pois niio é nrltnis
sivel o vagamcnlo de IJUalquer despcz:1 por conta dos mesmos 
crrJditos, sem drtcrminaç~o expr1%'a do Governo Jmperiril, a 
cujo conhecimento ser~o snhmr'ltirlas as contas e documentos 
de qu<~ se n·quPr p:Jg:Jmcuto : 

~. 0 , que fni muito irreg·ulnr o pagamento da fJUantia 
<le 2ti\J: ()í.l,S:l~O feito ú cnmrniss:ío rle sor:corros da enpital, 
de que era Th,.soureirrJ o Bacharel Antonio de Souza Carvalho 
e a favur de <JUem foram passados os saques des:•a importan
cin, sem qne pm·n isso prcced••sse autorizaçiio nxpn·ssa da 
Prcsid•:nr·in da província, unicr1 nntllridndc n quem competia 
deliiJrrar a •·ssc respeito, ~em rmltargo rl:1 ll<·claraçiio feita 
vor elln, de ter n corllniiss:io a ~ttri!Jliir;iio d11 e!Ieetunr rlPs
pezas com soe<·orros, porque air11la admittidn 1•sta hypothese 
nüo podia ella antorizr1r vag·arncntos pela Thcsour:1ria; 

5. ", fJUO deve mancbr pror·r:dcr eom todo o cuidado e nr
gr•ncia ao exame c á tO!!J:Hla rlns contas da rcfr'rirl:l emn
missiío, <lando immnd:ata :ncnte conta cireumslatwiada do seu 
result~do ao Tlwsomo : 

G. ", que f:H;a rccollJer {J Tl!esonraria, com a maior brevi
dade. o ~altlo, o qnnl sr·gnndo ~·· diz stl]lllrior a 20:000,)000, 
IJUü eonsr,rva em S<lll poÚ('f a C<JlTllllis,;~o. proveniente da 
venda de farinha de tmndioc:r, se ,.,,c rccoll!imcnto n~o se 
effcetuou em tempo; tolllanrlo-'r' ta miJem es>a conta, e 
dando-se ennheeimcnto do resnltadu :10 Tlwsouru, r·om 
urgcn~ia. 

Finalmente devolve-lhe, para os devidos r,ffcitos os tln
cumrntos juntos qnc vicrmn eom o snpraC'iladu' o meio 
do Commissario do Thcsonro de Hl de.lnlhn pro\itno pas<ndn. 

Affonso Celso de Assis Fi,queiredo. 
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Rc.;;nlvo uma con:.;ulta da Ci)ller!oria do J,!!li,IS-Ji, acerr;J do Llllf.'.IIIIO:Jio para 
a cohran1:a da la\:~ de c;1•r;n:o.s. 

:mnisterio dos Nt•gocios da F~zcntl:l.-Hio de Janeiro em 
18 de Dezembro tle iíl7U. 

lllm. c Exm. Sr.-Tendo sido ft•itrJ fl<'la Collcclorin dn 
lguas:;ü, tlH ronfol'!11 idade com o Hcgiil:l!nr~nlrl 11. 41:29 do 28 
do l\lan:o de 18ml, o lanr,,amento para a cobrarwa rla taxa dos 
eseravos, no actu:ll O\crcicio dn 1S7H-:-;o, ronsirlta n respe
ctivo f:olkclor t•m oflir'io 1le 1 do COJTcntt~ mez. se dt,vc rr•
fomwre~>e l:lllçamento organizando outro de an;l1nlo com o 
J:o;nil:llll!:nto 11. 7:i:lli do I:i de NoHinh~·o IH'oxinw pas,:rlllo. 

Em rusposta ao dito oflicio declaro a \'. Ex., para o fnzer 
conHnr no rf'i'orido C:dlector, fJilr' o :1rt. 1!) do ultimo dos 
cit;tdos rl'gnlitlllentos dett:rmina que o llm·o laii(':rtlll'nto co
mece a Yigorar do fntnro exei'L'ieio l'lll di:rnle, n lJI'/11 assim 
qtw a tnxa de que lr:rta o art. H, >t'JJdo d:~\·itfa !],.,de já, tem 
de ;;c•r r·ohrada, durante o.s mc·zes dt) Jant·iro ~~ Fe\·,·rl'iro do 
anuo vindouro, no 1lobro do quo est:'t lançnu:1 tlctnalmcnte, 
devendo o l:rn,·amento do proximo c:-;err·ieio de 1H80-81 ser 
organizado na J'óruw rlo novo 1\egui:Jlllt'lll., 1k r;; ck .\'ov,•m!Jro 
flnrlu. 

Deus Guarde a V. Ex. -A((ons0 C!'/so de .I ssis Fig11eircdu. 
-Sr. Conselheiro Dirce to r Geral d<Js HL"ndns Public:Js. 

X. ü88.-FAZE-'DA.-E\I 1H DE DEZE3Inno Dlc 187:!. 

o . .., r:uLiTcs cltliltido~ pelas rompauhbs de f,muls dCYC'm co11ter a rlcrlara!:<lo 1Io 

anuo 1la cmi::;siTo, dentro do (I lia! HnieamotJlc vi;.;or:uH. 

l\Iinisterio dos NPgocio~ da Fazentln. -Rio dr Janeiro em 
18 ele Dezembro de 187\l. 

Illm. Sr.- Os cartões que essa companhia tem de emittir 
em virtude do Decreto n. 7565 de 1:J do corrente mez, que 
regulou :1 taxa ele trnnsportcs, elevem ler, al(;ll1 dos dizeres 
necessarios, :1 declarnc:ão do anuo da omissiio, dentro elo qual 
unicanwnte vig·oram. 

O que eommunico n V. S., par:1 :;eu c:mher·imcnto o exe
cução, na parte que lhe toca. 

Deus Gunrde a V. S.-A.nonso Cflsn de Assis Figueiredo.
Sr. Hicardo C. Shannon, Presidente dn Companhia de ferro
carril do Jardim llotanico. 

Decisões do 18í9. 57 
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N. 68\l. -GUEHH:\. -E~I 18Dic llEZF.MBHO DE 187\.l. 

Declara o caso, em l{liC ~(· púd~ roncc(\l)f licença. a pnu:as de pret pan 
tratamento de :->ande ft'lra t\as Enfermarias M1litarcs. 

Circular.- Ministcrio do' NP~oeios Lia (;ucrra.- Hio ue 
.Janeiro, 18 lie IJPZC!llb!'O ue lHi\.l. 

Illm. e Exm. Sr.- Xilo dr>VPn1lo conceder-se licença üo: 
praras de pret do ExPrcito para tratan•Jn-se fóra das Enfer
marias Militares, siHI~O I(LinllUO :~s Jnnt:1s de Saude decla
rarem nos termos das inspecrões a que e lias forem suhmet
tidas 'e r conveniente a concPs~fiO de taes Jieenr:ns, assim o 
communico a V. Ex., para sr•u conhecimento e execw;ftü na 
IJarte que lhe toe:~. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jor/o T-llstosa da C11nha Para
nayuá.- Sr. Presidente lia Provinda de .... 

N. 690.-l\IAHINIIA.- Anso nE 18 DE DEZEMnno DE 1879. 

Declara quo o lliroito tiUO tüm os Enfermeiros tlo serem tratados nos llos~ 
pitaes onde ·~crv~m. niío importa 'O ahono dos vmFimcntos que pcnlcm 
conformo o art. ·1 t!) d-1 Hc~HLl.nlenltl dos Arsenao:~. 

N. 2i8~l. -2 .a Secção. - .Ministf~rio dos Negocias lla Ma
rinha.- Hio de Janeiro em 18 de Dezemln·o de 187\.l. 

Declaro a V. S., em rc,;pnsta ao offieio n. 31 uc i de 
Agosto ultinw, " de accônlo i:OIIl o p:m~ccr mnittido pelo 
Conselho Naval em consulta n. :\9!iti de fi deste mez, que 
niio póue deixar de ser mantida a dispo,;içiío uo Aviso n. 17Hi 
a V. S. expedido em 7 dn Ag-osto ue f1)77, por isso que o 
direito que tôm os Enfermeiros a ~erem tratados nos Hospi
taes em que servem n~o importa a pPreepçiio do vencimento, 
cuja perda, nesses caso~, se ileuuz do art. iH) do Regula
mento dos mesmo:; Ilospitar,s, que occupando-se dos des
contos que se devem fazer nos vencimentos dos Olliciaes, 
praças e mais serventnarios tratados ú custa do Estado, não 
isenta desses desconto' os Enfermeiros, os quaes, percebendo 
apenas gratifleaç~o, sú púde esta ser abonada JWO labore. 

Deus Guarde 1a V. S.- Joiio Lustosa da Cunlta Parana
guá.- Sr. Dr. Cirurgião-mór da Armada. 
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N. Ü!ll.-MAI\TNIJA.-.AVJSO DE 18 DE DEZEMBHO DE 1879. 

li anda adoptar o Rogulamonto publicad'l pelo governo ingle?. para evitar abal
roaçõc.-; no alto mar, em sul.Jstituiçilo ao de 9 do Jallciro do i8G3. 

N. 2üH.-3.• Secção.-Ministerio dos Nrgocios da Ma
rinha.-Hio de .Janeiro, f8 de DezerniJro de 187\l. 

Tendo o govúrno inglez, por intermedio da LegnçãrJ Bri
tnnníca nesta Côrlú, solicitado do GO\'e!'IIO l111perial a aliopção 
de um novo Hegulamento para evitar aba I ronn!es no alto mar, 
em sub;;titui~·ão DO de !J de Janeiro de 186:!, já em vig-or nos 
navios <lc guerra e mercantes brnileirus, declaro a V. S., de 
accôrdo com o parecer do Conselho Naval ernittido Pm con
sulln n. 3\Jüii de fí rlo corrente, que do l." tlr• Setr~rnbro de 
1880 em diante deve ter execuçilo o referido Hegul:uuento, 
incluso fiOI" cópia, considerando-se aunullado o de: 9 de Ja
neiro rle 18ü3, mandado vigornr pelo Aviso n. H7 de 13 de 
Abril de 1863. 

Deus Guarde n V. S.-João Lustosa da Cunha Para na quá.-
Sr. 1\judnnte General da Armada. · 

N. ü92.-PAZENDA.-EM 20 DE DEZEi!DilO DE i879. 

Só medi auto precatorb. do Juiz podem serJovantadas as (jllantia::;, pertencente~ 
a cseravos, o depositadas om ROJJ~lftição publie1. 

Ministerio dos Nrg-ocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
20 de lkzembro de 1879. 

Declaro a Vm., em resposta ao seu officio de f8 de No
vembro proximo findo, que a quantia de 600#000 do peculio 
da escrava Maria, pertencente a Maria Angl'!ica Teixeira 
Neves, só póde ser Iovantadn mediante preratoria do .Juizo da 
2.• Vara Cível, desta Côrte, que mandou depositar a mesma 
quantia na Hecehcdoria do Hio de Jamdro; nos termos do 
Aviso n. 3711 de 30 de Agosto de !865. 

Deus Guarde a V m. -Affonso Celso de Assis Figueiredo.
Sr. Juizdcürphãos de Nova Friburgo. 
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N. 693.-FAZENDA.- E~! 20 DE DEZE}JllflO DE !879. 

Sobre rcstituir,ão de armazenagem, co!Jrada illegalmente. 

l\liniRtcrio dos Negor.ios de Fazcnda.-llio de Janeiro em 
20 de Dezem!Jro rJe 187!!. 

Affomo Celso de Assis Figucirrtlo, Presitlente do Trilm
ml do Thcsouro Nacional, declara ~o Sr. Inspc<·tor 1la The
sour~ria de Fnenda da Provin1~ia de Perna:ulmr:o, em res
posta ao seu oiiicio n. 180 de f!J de SetemiJro proximo pas
sado, que 11 restituiçiio dn :Jflllazpnng-Prn co1Jn1dn rontra a 
dispo>ição da Ordem n. HO de 11 de Julho do corrente anuo, 
e que tem sido reclamada por diversos negociantes, deve 
ser feita, não a contar da rl:ita da citada ordem, mas desde 
que fui cobradn pela Alfand(•ga, em virtude da cxtincção 
da emprezn das caJwla;:ias; n;io sendo procedeu!() o motivo 
pelo qual deixou a d1ta Thesouraria d1• rcspon1ler á consulta 
9ue a esse respeito lhe fizer:J :1 Alfandega. como lhe cumpria 
a vista do disposto no Decreto n. 870 de 22 de Novembro de 
i851. 

Affonso Celso de Ass1s Figueiredo. 

N .. 694.-FAZENDA.- E~! 20 DE DEZEMBRO DE 1879. 

Os empregados rcmovi1los, a pedido, não t~}m direito a ajuUa. de custo. 

1\finisterio dos Negocios da Fnzenda. - 11io de Janeiro em 
20 de Dezembro de 187!J. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Tlwsouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da The
souraria de Fazenda da Província de S. Ptmlo, em re,po:;ta 
ao seu ollicio n. i95 de 5 do corrente mrz, que não lJóde 
ser approvada a despeza da quantia de ~008000, feita com 
o abono da ajuda de custo de primeiro estabelecimento 
do i. o Escripturario ultimnmcnle nomeado para a mesma 
Thesouraria Alexandre Norberto da Costa, vi.-to niio li~r di
reito a esse abono, porque foi removido de igual emprego 
na Alfandega do Espírito Santo a pedido seu, feito por in
termedio de pessoa de sua família; devendo, portanto, o 
referido empregado restituir, niio só aquella quantia, como 
tambem a de 200h000 qne recebn para preparos de viagem 
na Thesonraria de Fazenda desta ultima província. 

Affonso Ctlso de ~1ssis Fi!]ueiredo. 
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N. 695.-FAZENDA.-E~I 20 DE DEZE~IBRO DE 1879. 

Só estão sujeitos ao imposto Uo 5% os cmpregaJos que tUm titnlos de no-
' mcaçf10. 

lllinisterio dos Negoeios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
20 de Dezembro de 1879. 

1:ommunico a Vm., em r:Jsposta ao s:'U omr.io n. 1089 
dn 29 de Nov:·mbro ultimo, que o.; auxiliares, dL'>'I'nl!istas, 
ma c: inistas, foguist·ts e lll:'stres de liu ha <lcs:;a E,.:tr::rla, que 
só Yenc<·m diari:1s n n:lo t<'m titulo :dgtttn Llc nornf':t•:ilo, não 
tlevetn s1~1' ind!litlos no~:::." do art. 1." do 1\:•g,!l:llnento que 
acompanhou n Ue1~reto n. 7:iVt de :2::! Ü<) Nov<·mllro do cor
rentn anuo para a cobrança do illlpost:• de 5"/o o;obre os 
vencimento~, lienndo, porém, comprelwntlidos no clito artigo 
os empre~ados :le flUI) tr:•ta n obs:•n·:1çiiu th Talwlla 11. i 
anne'l:a ao 1\r,gnl:nnento d1•ssa Estrada. 

D:ms Gunnl1~ a Vm .- Afji;nso Cels•1 d•! "\ssis Fi'!' ei1 eJo.-
Sr. Director tla Estrada de Ferro D. Pedro li. · 

N. 696.-F,\ZENDA.-EM 23 DE DEZE:.tnno DE 1879. 

Approva as providcndas lnmadai pelo comrnissario tlo Thosouro na l'rovincia 
de Santa Catharinú. relativ.unente à cobrança tlo imposto de in1lu~trias e 

profissões, do oxorcicio do l87~-1RS:I. 

Ministcrio dos Ncg-ocios da Ft!ZCnLla .- Hio ele J:meiro em. 
23 ele DezL'tnlJro de 187\J. 

Dncl::lro ú Vm. que ficam approvnclns as proviclenc)Ías que 
tomou a respeito tla coiJranc;a do impoo;to de indnstrias e pro
t1ssues rt'l· tivo ao exercicio de 1879-Hl80, que deixou de ser 
eobr:1do lll'la Alfandcga da cidndc dó Desterro; cumprindo 
por;'•m, que, vi:.:to 11~0 se ter procccli1lo ao dito l:m~·atllento por 
empregados da Tliesournria de Fazcmda da Província de 
Santa Catharina, como determinára a Ctrcul:cr n. 30 de 2q, 
de 1\Iaio do corrente :mno, mande ngnra reV!'r c reetificar o 
que foi feito por nquell.1 Alfandega, clPsignando parn esse fim 
empregndos da dita Th1•sotnaria, que mer•·çr:m confiança, 
c cobrar o imposto de accôrtlo com essa revisão, mediante 
as formalidades legaes ; ticando responsaveis pela impor
tancia das multas provenientes do mencionatlo imposto que 
deixou de ser cobr<1do no primeiro semestre do eorrente exer-
cício, os Inspeetores da Thesouraria e _ 11 w,r,.,t. · 
não deram cumprimento á citada circ (\Jl~ç,~ ~1\tJiA:*JlA 
em tempo a decisiio superior sobr/ ~q\í'e'r iluvidas''q'IJJy,f ' 

.·· ~\; 
~ ._J 

'-.) /, 

,_ Dns 
·-.:.::..:::::::.____. __ _ 
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lhes oceorresse a I'SEo ro.'JWito; o promovendo Vm. a arre
cad:J~·iio de taes mulf;,,s, pelas quncs wlo silo rrspow;avds os 
contribuiu!,•s, \ islo n:io proel'd,·r d,~ :Jc!o Jli'OJJi·io a falta de 
paganwnlo dt• imp11st11 dl' rpw ~e trata. 

As :dtrrnrii•~s fJIIO oreorrr:rn11• ••m virtude da rorlilir~.w~o ou 
revis:·,o tio laH,·:IIllf'nto feit.J pfii;J Alf:11ulc!;·n sor:io lP1•:~das, 
como addilmnnnlo, ao livro l'l'speclivo, o couside, ad:1s no 
segundo "''JIIestJe as diif, renças :lf'hatl:1s; r•str:li)/J.·>Ildo Vm. 
o pror~, di monto dMJilelil s Iusjlnctores acor1·a do ilS.'illlljlto do que sn traia. 

Deus G11:1rde n Vm.-An;mso Cdso dl' .lssis Fir;t•r•irf'{z,,.-Sr. Pedro Gonsalves Douto. · 

N. G!Ji.-FAZENII.\.- E.,r 2:1nE rn:ziêl\lnno J>E !8i!J. 

Autoriza a venda, <Ht r;,;rlt•, elos hilholos cJ,s l"'"'·ias co·>codiol"s '"" ))l)flclicio 
do ,\-;ylo do .\IcndiLidado da BaJ1ia. 

Ministorio dos Nt•goeios da Fnentla.- Bio rio .J:mdro em 23 de Dezembro de 1H7!J. 

Tnnrlo por·miltido ú mr:<n :trlmiHistrntil·:, do A'~·lo de Mcn· 
dicirl:irie dn enpit:il da J>rovi!lr•ia d:1 11:1/Ji:J venl)p;· :lijlli 11a 
Côrto, r·onfo'IIIC l'i'Qilr'l'r'll, os hilllf11r~ dn d11a' lol,·rins, r·ujo 
]lrrmJo 111:1ior é ti:• 100:000,~, eoJit'ndidn' pela Lei da dita pro
víncia n. 17m de :1 tlr· .Junho rlr• 1H7i, ;,s,im o l'ommuuico 
a Vm. )'ara sua iulelligPHcia o lin:; eon1•euioutos. 

Dens Gtwrtlc :1 Vm.-. lffonso Celso de Assis F'iijt:eiredo. -Sr. Fis~nl d:1s loterias da Cilrtr•. · 

N. ti!l~.-FAZI-::'\Il.\.-ElJ ~·~ n~-; In:znrnno nr: 18i!J. 

Sobro'' ""''lo tlc so prorrssar<•m as ro11tas jnslifiraliras tia., passagens o frolcs 
t'onr-odidos pela~ ro1npanllias snll\l'IH'iullad.:ls jiCio E.-;Ltdl). 

l\Jinisterio dos XPg-ncios tia Fazont1:1. -1\io do Janeiro om 2~ do Dezembro de J8í!J. 

Illm. o Exm. Sr.-Para que possa havrrnniformidnrle no 
modo de se proco;;sarem as r~r,nla> jn,;tilit•:,tivn,; d:1s pi!,;snrtens 
e fretes coucerlidos pPlas compauhin-; tk Y:1pnrcs suJ,vrncio
nados pelo E,;tado, rommu11ico a V. Ex. parn o,;; llns conve-nientes : . 

L o, que não é devido o sello proporcional do valor ou 
importancia das contas das referida;; passagens e fretes, con-



DEC!o,CíES DO (;0\"EH'iO. 

cedidos em Yirtndc de con trntos cld"liradns por c~sns com
pnuhias com o Gov1~rno, nma v1~z qup, já o tl'nilalll pngo de 
seus c,ntrnlos n fim ~c nã11 obrigai-a,; a Ullla duplicnt:J lle 
pag:llllPJJin ll:liJIIAII•\ nnposto ; 

::!. 0 • q1w tnmlwm 11,-,11 1'\ rlevido o sPllo fixo do~' cloeurnentos 
CO!ll[ll'Oitatorios d:ts mest11:"' l'OIIlas, -e"mo j:i l'11Í resolvidtt 
pel::s Ul'llens li S. I '1() de 1;; di• 1\Ltn·o !li' lHtil e !I. ::270 <}, 16 
de Junho do IHti:l, visto n:lo lla..-l'r o :trl. 1:!! 11. ':l2, do novo 
HegllliliiH'lliO do st·llo do t:i •!e i\'oVI\IdJI'o do COI'I'l~llto <~nn~t 
nliPr.<dn llf'Sta p:11t•• o prCi'l'ilrt do :trl lii, 1'. U. do de \) !l~ 
Altril 1!P IH/O j:i :tllli'!'Írtl'lllt'IIL:• l'lli!S:I'!T:tdo 110 :11 L :-::;, ·.: 7 ." 
do de 26 de lli>ZI'IJIIil'll di~ IH O" m:~is dispi,'Íl'tii'S <'Jll l'igor, 
porquanto : s eont:ts n os doi'lllll''IJto-.; flllfl :tS eoln:,rov:lln, 
IH'OVenient•·s rle passag· ns 1' l'rd<''• tbdt's 1'111 virtnrl1• de 
ordens das nu!oritlades l'llnlp••tPIJIPs, 11\111 sido t•onsid••r~dcs 
p~p. is do nxpl'di•·nll' d:h 1\t'p:•r~íf,'ill'" ,. por is'o ci<o i'•~ntos 
di'~S:I ClllllJ'iiJlli~·· O. 

llr~liS Guarrl" :1 Y. Ex _--A!fims'l r; L~n ri~ Assis i'i'jwirl'dn.
A'S. Ex. 11 ~;r. Mi•ti·lrlle :-:.,.l:l'dll'io do E,!;tl'l doe; Nep;odos 
da .Marinlw. 

lllPnticas :10s dt•nwi,; Mini>lr!·ios. 

N. ti\l\l.-FAZENil.\.-l-:1~ Jí nE rn:t.E\1111111 lll·: Jní\l. 

~.Jinistcri" dos XcQ'ocios da F:rz•'!llia.-R'n d<' .Jnnt~iro em 2'~ 
1k Dt•;~pmltru tk LH7\I. 

Cnllllllll!lieu :1 V. :'i., t>nq l'l'S(III·>I-:1 :10 '1'11 ll!lil'irl tl1• ::!~ du 
corr1•nte mt•z. q;1e o art. l(i d•1 lkerl'lo 11. ::I:!D tiP IH de 
Outubro de i8G.i é ti'to elaro I! tei'IIIÍHanlo que exrlue tll(]a a 
amhiguidad1: c 1lnvida na intl'ri.rcta~·iio 1le seus termos e sen
tido. 

Ell~ determina qué as no:ns sujeitas n d!•s•·ontn, o IJUnl rn. 
fórmn do art. 15, revocterá em favor do B"nco, s11rão troca
das n11 mes1110 Hanco e suas t•:lixas tili:ws pelo va!or IJlW ti
verelll o remettidas depois a essa Ht:p:~r.iç~o, fJIW as sutJsti
tuirú por outra~, ainda não 1 .r11ill idas, de valor nominal 
equivalenlt•. 

Por ron,;cg-uinte n opern,·iío elo troeo das notas sujeitns a 
deseonto só pó de ser pratic:Jda pelo Banco e sun s cnixas 
filif<Ps, pertencendo á Hep:trti•;ão a cargo de V. S. apenas a 
8Ubstituição. . _ --- ~ - _ 

D1ms Guarde n V. S.-Af(rmso r:ctso ll. ss..._ijçX'í~u~jq·CJA~ 11. 
Sr ~ Conselheiro Iw,pector da Cai\:1 d /- nro1Jlzrlç1io. .rr~ 

I '-, '\,~.) 
ú'I!FI:Af' .. .. . . <}; ' 

1."1 
' ~\)~~);f 

IJt '"· .,,- n\J \ /:.::' - I t. 1 _ ..... ,. 
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1'\. 701J.-FAZ8.\11.\.-E1! ~'L DE DF.Zll~IBJ!O llF. i8i!J. 

n pri' ilcgio concedido ;l '1\pograplda SarioJJ;-t/ JUra a impre;;; .. ão das J.cis, 
Dt

1

CrctDs, ctt~., n;lo Y;~da aiinJjlJ':.:':)~:lo desse . .; arlos nos poriodicos e en1 OH Iras 
![IL1C:-.!}llCr ohra:-; CIH IJliC teHita!ll de ·t'[' ao~aly:..;ado~, rOJIJIIIOI!IadlH OU t"qdi • 
r.~do-;. 

J\lini'<terio tlos 1\'ef.!neios da Fnenda.-nio de .Jnnciro em :?'i. 
de Dezembro dl' lRi\J. 

O Sr. "\tlminbtratlill" d:1 TypogTaplii,J :'1:11;ior1:d Jiqu:' na 
inlPiligcnci:t de qu a,; illôtri:t·t:í!es dt• i í 11:• F•·vrrcir.1 de) 
18.)6, exprdid:ts "m virtude da liiljJerial Ht•.<••lu!'~O de r~on
sulta da SPcdo de Fnzcntla d<J Cous, !110 de Estado dt~ J;j tll' 
J:tllC'ÍJ'O tii':'SÔ :illllO, tlef'!:J!'aliJ fJliC li jii'ÍVilt•gio f'OIIt"('(]j,]o Ú 
m e,;Jn:t T) p11gl'a pl! i:1 fit•lo nrt. ::;;<la L•·i t!t· IH tk Sett·m ilro de 
18Mi 1' p:trn a itllfH ess~o tl:t,; LI' i.", lJ,,., do; e l!ltlros ac!os 
governativos, fJI!e ft'niJ:IIJI dt• sf'r ,~,,JJdid"s t•m col!t•r·:-i:J•:-;, e 
que,.,_,,, jtl'il'iil~~~<rl 11~0 Vt'•:I:J a impn•<s:~:o d:ts dit:1s L:•is, 
Decretos o ~elos gov•·nrati1 os no,; Jrenodieos, e em ontras 
qnne:;qlll'l" ohrn:;, 1.'111 f!llt' lt•ull:lrn de sr·r :rn:rlys~11!os, eo:nllll'll
tatlos o 11 cxpli•·ados, lii'Jit cun1o a Íll!Jirt':'s~u '''11 :n l!iso t:Jit 
ljll:lf'SfJIW I' l)' JH lgT:t pl1 i~J.<. 

Oltlrosim •·ontlllJJJJit·"·llie tpu• o ;t:lr:t~;rapiJo nnir·o do art. l." 
tio Jkglli:<nwnto 11. :.!';\Jl d0 :;11 tlcSI'Iclllll!·o dt· u-.;:i!lnwnltTe a 
disposição das meneiorJ:<tla,; in<li'llf't·ões, p qnn ~Jit) o presnntn 
a Jlltblicariio <hs LI'Í.< ntt l:c·.~·-ui:JIIli'lltll.s r•ut :Jvnlm nn.< ,\Jma
n:,r·ks lliiO SI~ [J'III jufg:tdo ufJ'I)IISÍI'a 110 dilo rri1•de:~ÍO, fii'Íll
I"Ífl~lilll<'lltr~ IJllr<n<lo s:~t<t n:lali1·o,; a ÍIIIJiOi!os ciJjo •·un!Jccimelll" 
t:onnm qne seja o llliiÍS gl'ral fl<•ssin:l. 

E dt·s!e mo:!o fica rr·:-;riOnditlo o oliit·io n. 2i:i do 111<'sll!o 
Sr. Administrador de· (·; du t'OlTt'lllu mez. 

AjjiJilso Cr•l.<o de Jssis Fi,')IIPil'ed '· 

N. 70!.-A'~niCFLTrl\.\. tmr:\F:ilCL~ :-: rlr1JL\s l'!'llLIC.\s. 
hl ~·l PE lli:ZI\li'l:rl d,• 1~;\l. 

l'\. ;l!l.--1.•• ~~· ·~·:1 •.-~ llir•'•'l.•ri:l d,• t~•'llllllt'rl'i••.- \linis-
ltll''tl tltls Nt••:• ,.j,,,, tl:t \grindlnl':l. l:t•llllllt'r•·ltl t' Ohr:1, 
l'nblit'a'.·-lli,, ti,• .l.:llt'ir.• '''11 :!": ,,,. p,.,.,,,Hiirtl dt' tN7\l. 

Illm. r Exm. Sr.-1\e,p,llltlendo :111 oflicio de V. Ex. n . .U 
dll :li tln Outubro ultimo, ~fl(li"O\ll o aelo pP!o qual V. E'\:. 
autorizou a despeza de cinroenla mil n'is men~aes com o 



custeio de uma linha de correios enlre ns villns r1e Snnl:1 Crnz 
e Belln de 1\Iorrinhos, de accürdo com o plano :1presenlarlo 
pelo Adntinistrndor do Correio desoa província. 

Deus Guarde n V. Ex.-.lo·lo U11s l'i··im Cansrwsiio dr· 
Sinimbtí.-Sr. Presidente da Prol"incia rle (;,,yaz. 

N. í0.2.-AGIWTLTUIU, cm,UEHCIIl E OlllL\S Pl:BLICAS. 
- E~I :21 im DEZE,IBI\0 PE !B7:l. 

Dcdara ter shln f'll~JI('lJ:-l:l prm is·)rianl~'!ltr' :t l''{r>ctl(in tlo Hegnl:lmrnlo das 
eoloaias e d:~. providen1·L1s :;ol·rt' 1'-:t1~ :l· ... ::tllll[llil. 

:\'. fii A.- :1." Secção.- Dirrclorin d:1 A'!:rienltnra.
-:\lini,;tcrio do:' Ni><·oeins da AgTienltnra, 1:o:nrnercio I) Obras 
Pu!Jiiras.-l\io rk .la•1riro r~!:t ~;'!, 1k lkze:nhro 1le It>íY. 

TPnrlo sido, pelo llt•ercto n. íG/0 rk 2!) rlo eoiT<'Ilt<> 11wz, 
snstwn:<a provi:<oriarn •Jll!• a r xPcur·,:'io dn ti<) 11. ::1W1 ti,• LY 
de .ltlllniro de iHG7, declaro a V. s: qn'' n rr•solnr;:"' do (;o
vrrno Imperial, exelw<iYII!I1Cnte rl'l:1tiva ;Jto ,•:;t:illl'il'r:inwnto 
dos colono~ JIIII' cont:1 do J<>;L;Jdu, JJ:ÍII :<e iil'i'i"'· :"1 ronti
nu<IÇ~o dos favon·s que os inintigr:tnl<·s ú su:o elwgada a 
estn Ct'!r!t~, reeebrm 110 :.;r~u ti<!'l'nilwrqll•'. :J·~·:Iz:dilo, sust!'Itto 
na hm<pcd11ria do Gol'erno i'. transporte ús pronm:ras IJUC 
prcferirrrn pan1 st) Pstaloelt•crrctn :"1 str:1 i'll:;t:o. 

E porquP a collor:·•:i"io d~> llOvus imntig,·:tntPs n:JS tll'tnat)~ 
coloni:Js do E:<tatlo, diJlirultaria n <'Jll:lncip:H:i"io llnsst•s •~sta
!JelccinH'nlo~, :1 qu:d, nwtli:mte os nr)ce,snrius pn•p:1rativos, 
cnnqtrc rl'alizar prompt:tllH'TI\i', autorizo V. S. a mmHl:Jr 
pro1:eder aos tralwlhos pn•ebos para a funila•:~o dt~ litn 
nuclco coloni:Ilnas terras devolut:rs, qw~ de1norar11 no vallc 
do J\lto-Bencvcllte, de accõrdo com a propu,;ta e\afatl:i no 
seu otneio n. 7:JL de I:l do eorn•nlt•, st•ndo para alli nn
crtminhntlos ·~ estahelecidos os inrmigrantc1:; qtw anlt•s de ser 
coaheeida a rlelilleração do (;ovemo, eonsl:Jlltll do Jl,•r·rdo 
n. íG/0 de 20 dr•,tr mrz. !Pnilam p:,rtillu lia Eurupa eom 
tlt•,tino no Brnil. Ontro~im V. S. t·xpr:diril ;1,; ordLJIIS que 
eoulit'l'l'lll na compctencia tle,sn lno<pectoria :ililll di~ rc:<!<tll"i'lll 
as despezas, rspeci:dmcntn a tlümcdiç~'J 1l1~ l<·rras, q11e "' t)S
tejarn fazendo nas colonias p:1ra J"I)CI'Jtl:ão di: r·ololl"'· r· ill)lll 

assim as que não sejam conducent~s :J'JS illl.lritos <k;l<· 111~
ni,;t,·rin nct•rr·a das mcsnDs culonias, tl<WI'IIllo e<Jitl ur~<otli:J:J 
jll"t'JlÚl" :1s medidas tJUI', deprndemlo de ord<'~ts snpt~rion;:-:, 
sejam indispcnsaveis ú c&mpleta ubservancia do que ora 
determino. 

Deus Guarde a V. S. - Jr;ão Lins Yieirr.~ -., 
de Sinimbti.- Sr. Inspector Ger:1l das Ter~JS~ h~~~:tW~JA M,11? 

/ (\. I. ~ \ I ~ 

nccisões uo 1879. 
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A ;:jtrd·t 11l' custo n.lo p<ide ser :thouada !Hai'> llc uma vez em cada anno. 

::lfini·:trrio <los Ne!.;ocios tla !•':r:ér'tllla.-Hio ill' Janr•iro em 
2fi 1!.• llr'ZI'IIIIJI"<J ilr• J.')7!J. 

Afl"r1rrso Cl'l.'n rlc .\ssis Fi·~w·irerlo. l'rr•sidcntn rlo Trihnnal 
do 'l'ir:·srl!Jl'O N~eir1n:tl, riPt~I:JI':r ao Sr. Insp"t'!or ria Tlwsou
r:ui:r de F:rzt•ntln da Pnrvirrl'ia dr• SrT.~·ipn, Clll rr'spr"ta no 
seu o/lil'io n. riti Ut\ 2:i dr~ :-ir•!r·lt.'illo proxi:rrn pnss:rdo. que 
os 2.'" EsrTipturarios d:: lrrr''-'lrra 'J'hi·sonrari:l .lwt~ :ll:rrtrns 
J>i•rnira : oiJrinlw 11 (;etnlio ll'hi•ilo L"ai n:·ill tr'•rn dirr·rto ao 
ahon11 dn njmla rli' t~nsto rio p1·r·1•:rr<>:: di1 l"iag·l'lll, o pr'illltlil'O 
por li'!' in·:pt•eeionndo :r C:li!i'<' orin d:r villa d:r C:qH·II:r, P o 
se•~rtlrdll, por lnr ex<·reido o /·.1 ar de Culler·tor d:r da <·irla<lc 
rins Lar :r li' i' •·:rs, 1·isto rr:;u "' pod"r nhorr:~r e,sa :•jurla 
dt• 1'11··1" 111:ri·; rln lllll" 1 n r•rrr •·:r·Lr :rnno, u j[i :r lr•rnilr l'()i'r1-
lrido "' supplir·:IIIIPs. Clll Yirlrldr• d:1 Ordt'lll 11. 11 illl 1. 0 de 
Al•1·il rl11 <'lll'I'CIJtr• :lll!IIJ, ! or IH't':Jsi:·,, di\ iiiSJII'i'r'ÍIIII:II'i'lll :rn
lerior>rrl'llil', ;I!Jili'!IP a l:ollr•t'l"ri ·, 11:~ ri lia do llmarirJ, ,. r''IC 
as de \ ill:~ Nova, Prop1·i:'r n Jll:a 1!11 Ouro: ll<lo sendo :l)l['li
c:rvel :í t:ollertorin dn;; L rnn~"iras o f'\l'lllplo ri:~ .\lr•.':J rle 
Ht•ndr•" de .\lanir~on;. a quo ;;r: rd•·• il a Orrl"m de :lO rJ, . .\gosto 
rir• 187H, poi:.: 11e>ta pr11lr•1t1 ;;p:·; ir <'111 i'lllltllli."S:I<I r'llrjlf'l'>'lllios 
da .\JI':rlld1•g·n rir> :\l:rll:ÍII.'', 11:1 /'1.11'111:1 do :Jrl. J;j'f do /li'I!IJl;i
JIIOIIIO antll•xo no ]).·e''''lo n. li~7:2 di' :l rill A!:•·slo ri•· IS:ii, o 
IJUr• n~o ri adnJis~iv•·l iia;; l;"lll't'lur·ias, r•miJ 11':1 p·:r rlill'r'"'i
darli• ,,. possa rll'lr•rnJiii:ll' IJlll' 11111 l'lrrpre;..:·:Jrlo d:1 T rl··onraria 
ali i v:í :.:1>1'\ ir inlr'l'ill:lllli'lrt.'. ·'''111 ljllll por is;;o [illlil;l direito 
:i ;1j1tiln de cuslo do pr·inl<'il'íl i':.:l:riJ,•if'I'ÍIIrCIIIrl, i'"i' ;;i: de\'CI' 
reputar de lllllito pülltlll dur.w:lrl c;;;;,• t'Xi'l'Cir~io Ílllerino, o que 
n:lo se dá nas .Mesas dr~ !lenda' ondt! scrvt•m t•mpn•g:lllo;; de 
AH:rnd.egas. 

Affonso 1:, lsn de Assis Fi.fJuf'i,·edo. 

<A.J'd'•P 

N. íOlJ,.-FAZENDA.- E;J 27 fiE IIEZE.\11!]\0 DE 1879. 

Os Comru:1ndanle-; do ·vapores elas CO!llp=nthiJ..-; suln·oncionadas pcto Estado 

do,·cm rPcobor na Ca"a 1la .:\Joeda as ~sLnllpilhas que tiYorom do transpor. 
tar p:u·a as provincias. 

1\linisterio dos NeQocios rln Fncnrla.-Hio de Janeiro em 
27 de Dezembro de !.S7\l. 

Attendendo ao quo rcpresrnton a Directoria GPral das 
flcndns Publicas e de conformidade com o disposto no art. 



DECISÕES DO GOVERNO. 

~il do Hegulamento ele J:i de Nov••mhro ultimo, commnnico 
a Vm. qtt>l os Commandnntr:,; d11s vnpon·s das r:mnpanhias 
su!Jvenf'ionatl:•s tl•·ve''' rec,.Jwr ne,sa Hc•partir;:uJ o:-; r•:tisole~ 
com e,;t:nnpilhns ilo f'PIIo :11ilwsilo, fJ\1'' liHrrtn ele lr:tns
porlar nos lllll'mos Vt!JIIIi'>'S p:•ra en!.n•gar llll" Tlt~:'olir:·rias 
de Fawntla t' Alfnntl•"l:IS d:ts pro1·in•·ias; convind' IJHI' Vm., 
logo que fi\r auloriz:lilo pnr:t !'nzPr t:tes rern0,·'as, assim o 
comrnuniqw: aos rdl'ridos C"n:m:mdant• s \l:tr:t :dti r•oiitpn
recerem com a devida :lltlPeipnçjo. 

Deus t:unrdt: n Vm.-A 'fonso Celso dt• 1\ssis Fiuueil'cdn.
Sr. Di ret:tor da Casa da l\'lued:t. 

N íO:i.-FAZE;'I;IlA.- E\1 '2í DE IJEZJ:\lllliO lll: !Sí\l. 

:Ministrrio dos Nr•g-"cios tla F:tzrJHla.-1\io dl' .l:tnl'iro em 
27 tk JlfJZl'lllili'O de 1Hí\l. 

,\fl'onso Crht ,],,A" i" Figtlllir•·ii•J. l'rr·sidl'niP dn Tr i!Junal 
do TltPsottro i\:u·illll<tl, del'l;tr:t ;11JS Srs. !11' [H'<'lurc·s d:ts Tli•~
::onrnrins rlc F;:ze11dn, 1 ara " dllvicln !lX<'C''''::"to. IJll" lenclG 
ha;·ido equivot·o n;t r•·da c;:"' da,; w tas;;~, iiü Cl IJ2 ;,,; •·lasse;; 
t:i.", lÜ." e 1í." rl:l T<tl'l'n pro111111gada I'CIIll o llrn111o 11. 7iiZ'j2 
rk 2:l ele Novt·mlli'O findo, tit:a<ll !lilltlilit::td<Js ::s s11:ts di·:po-
~i<:õc•s pela seguinte: 

• As obras e tecidos ho]'(]:Hlos. !lllfcit:tdos Otl ro111 rendas, 
quando nssim niío cstivt'l'l'lll eln,;silieados, pag;1r~o os direitos 
correspondentes aos lisos e mai:-: 1!0 •;,. , 

N. 70G.-FAZEND,\.-EM 27 DI> DEZE~Illl\0 DE J:-:i\l. 

Os bilhetes .!e idn c volta., bem como os de cxcur.".ão, TPnditlo~ [IPla Estr.Hla 
Ue Ferro D. Pedro Il, pagam uma sú vez o imposto tlc transporte. 

Ministerio dos N rgocios da Fazenda .-Hi0 de Jnneiro em 
27 de Dezembro de 187\J. 

Em resposta ao officio de Vm. n. Ji:l7 de 18 rlo r:or~nt~-·- ... 
mez, consultando ~e os hilh~les de ida c volta s::oo-11:tW~ç~<~ C:UfA n 
de preço pagam o 1m posto simples de transp011c sot>re :l

1hH- ·' 1 .. 
//',(\'\' 

,. ...._, 
I ·,, 

i 
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460 DECISÜES DO I:O\"EI\:'\0. 

portanr·ia tot:ll da viagc;m rrdon1la. on 'o se rlrvr ronsi1lcrar 
a irnportanci;r de l:lt's lJilhPtes dividida l'm duas partos i·~uat·s, 
e co!Jrar-se de catla um:r o rmpostiJ e"rr"spnndenle.e IH•rn a!'Sim 
corno se devn applic:nr o dito imposto 11os caso' dos bilhetes 
de excursão, que tt'·rn Yalor por urn rorlo prazo, c d;-,o din•itu 
ao vi:Ij:,nte de dcscmllare:1r em dill'en~ntcs r>l:ii'ÕPs, ilt'
claro a Ym., para os fim C1mn·nientes, I]UI) IJunr os IJilhrtcs tle 
ida c volta, quer o., de cxcurs:lo, represnnJnur nmn pas,;agcm, 
e port;mto ilev.~m pagar uma \·1;z o imposto, na vrupor(;iio da 
mesma passagem_ 

Deus Guarde a \"rn.- if!imsl) Cl'lso ,z,, .lssis FifJIIeircdo.
Sr. Di redor da Estr::da 1le Ferro ll. Petlro H. 

N. íOí.-F,\ZE:-ID.\.-I·:~r ~a llE JIEZJ-::umw nE !Ri!J. 

()-; Jivl'O: de <'OfllUJen~iaJ:le.; pag.w1 o f'JJ!Oinmonto de fd) ré i:; por follta: c 

os cstafnto . .;; do eorttf.'all;·i;t-; ou ~n(·ic~hdP.; ~11on~ ma::; o do l t:iOLI, por meio de 
ostanq,i!has do sel!n ;tdhcsin>. 

J\Iinistr·rio rlos l\'r;;ocio-; da Fazenrla.-Hio tle Janeiro em 2\l 
do Deze111 hro de t8i!l. 

Commnnir·o a Y111., I'Ill ~'~'''Jinsla :ro seu oflicio 1lc 't.,ilo 
COITr•nte nwz, IJUO Jll'!'t••ncoruln :10s mernllro., das .Junl:~s r: 
Inspcclores commereincs o,; enwlunwnlos da ruiJJ·i,·a dos 
livros dos COiliiJWI'I'i;III!cs cun,;i~·rHH!o~s 110 ~ JO.; da TaiJI'Jia 
annPx:r no Dccnqo n. f;3fifi do ::!':e dn Abril de 11--iti!J, a tnxn 
nwn·:11ln no§::.!." do nrt. JO do novo Hcg-ulamento n. 7i:i40 
de -l~i do ~uvrrnhro ui ti mo, de v r: st·r li c 40 e não r lu RO n!is 
por f"lila dos livros llo,; conl!n:•rciantPs, conrpanhias, r·orre
tores, agr·nte silo leilões, trnpir:lwir11s o admir11strailores de 
arrnneus de drpuo;ilo, aliru rir: C\it~r rrue os ;mtig-os emolu
mentos sejam pagos em duplienla. 

Ontrnsim que t•s l'statutos de companhias ou sociPLiades 
:monvrnas e os conlrntos c rlislratos de sot:Jedarles comruer
cia cs; qun são archivados rle conformiilnde com o art. H do 
Dccrr•to n. ~711 di) I!J de JJrzPrniJro de 18\iO c art. f.o do do 
n. lt3!Jh de 19 de Julho dt~ f8ti!J e que pagavam ;}

1
)000 de 

emolumento,;, co;t:"Io sujr•ito-; il taxa dr i~i)OO fixada no~ 17 
do art. 10 do referido Her.;ul~rnento de 15 de Novenrliro 
ultimo, a qual deverá ser Úaga por meio de 'elb ~dhesivo 
no proprio requcrlllJento em l!l!C as partes pedirem o mencio
nado registro ou arr·hivo. 

Dens Guarde a Vrn -Affonso Cl'lso de Assis Fiq11eircdo.
Sr. Presidente interino da Junta Comrnercial da Côrte. 

Deu-se conhecimento á nccehcdoria do Rio de Janeiro om 
31 do mesmo mez e anuo. 

<AA:Af~ 
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N. 708.- FAZENDA.- E~1 2\l Dr. DEZEMnno DE l8ífl. 

Dofcro n requerimento em quo o Ajutlanto do Porteiro da. Alfandcga da Bahia 
pctte pormhs·lo parei. ontr.lr em concurso pt.lra. os logarcs do L 1 t' ::!.a on

tr,lncia. 

1\Iir.isterio dos Ne:rocios dr~ Fazend;1.- llio rle Janr~iru em 
2\l de Dezem!Jru de itl79. 

Affonso Celso rle Assis Fi~ueiredo, Presidente do Trihnnal 
1lo Thesouro Nacional, em d,•ferime11lO :'i pi'liç~o 1lo Aj1ul:lnte 
do Porteiro da Allandi·:~a da l'rovin,~ia rla Bahi '• .!ustino 
Tr;1jlll10 Souto Sé, autoriza o Sr. lnspeetor da The,oJII'aria 
de Fiizcnda da rn·~srna província para :1dmittir o snpplicanle 
a fazer exame rlns ma terias exigidas para o ]Wfll~nehim ·nto 
1\os Jogare,; 1le t.a e 2. • entrancia 11éls l\<•pat tií,'Õ ~' di'$lC Mi
nisterio. 

Affonso Ce/.ç.i de Assis Figuei1·edo. 

N. 709.-FAZENDA.-EM 29 DE DEZE~IBRO DE i879. 

Approva a estampa <ia< 11ovas ostampilhas do 1118. f ·il;ts na Casa da Moc<la. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
29 de Dezem!Jro de !879. 

Fica approvada a estampa que Vm. rcmetteu-mc com o 
seu ollicio de 25 de Novembro proxímo passndo n. H18, 
pnra ~s estampilhas do scllo adhesivo de fO{JOOII, 11 muito o 
louvo pelo esforços que cmJlregou e resultados (!\JC colheu 
em semelhante trabalho. 

Deus Guarde a Vm.-Affonso Celso de Assis Figl!ciredo.
Sr. Dircctor da Casa da l\loeda. 

N. 710.-FAZE~DA.- EM 31 DE DEZE~ID!lO DZ 1R79. 

Approva a tabella das taxas quo pretendo eohrar a Companlli:t uns Doca> do 
D. Pedro 11, do Lo de Janeiro de !88) em diante. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Jmei~ae-----~~ 
30deDczembrodei879. ~: .... Cqf1' 

/ ( 01\ lll 11 ,, ' ll ·' 
Tendo sido approvada a tabella das taxas gú([ a- OQn1panhia • 

das Docas de D. Pedro li pretende cobra(fri s8us armazens 
,'Q:~ '; 

,r•, (~) 
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c pontes do L o de Janeiro proximo futuro em diante, e que 
mn foi remcttido com o ollicio n. 706 dessa lnspectorin de t3 
do eorrente mez, n~sim o cornmunico a Vm. para sua intel
ligcncia e fins convcnien tes. 

Deus Guarde a Vm.-AfTonso Cels•J de Assis Fiqueiredo.-Sr. 
1nspector interino da Atfanrlega do Hio de Janeiro. 

TABELLA DAS TAXAg A COBRAR, APRESENTADA PELA DIRECTORIA 
DA COMPANHIA DAS DOCAS DE D. PEDRO 11. 

Taxa dr! descarga e de embarque. 

Por volume até fiO kilns de peso .. 
dezenas excedentl's (cada um~). 

Taxa de arma::::ena!Jem. 

40 réis 
20 

Por volume ató 10 kilos de peso.. 20 réis por mez 
dezenas exc('ilcntes (cada unw) 20 

Exeeptuam-se as seguinte~ rnerc;11lorias que pagnriío por 
volume de descarga e armazenagem : 

Yinho-Por pipa ou suas fracçõcs: pelo Lo moz 21~ rs. do 2.o em t.lianto ôOO rs• 
• - • quartola • » • • , IJOU » • • , • 400 • 

Cervoja , barrica ou caixa até 80 kos • • 240 • !20 • 
Cevada • 80 k~)s Jo • • 240 • • :l20 • 
Bani lha • 300 kns • • • 600 • 400 • 

500 kns • • HJOO • 600 > 

700 kos • 15:JO • 800 • 
Arroz, feijão, j S 

milho, etc. acco {60 > 80. 

Lou\·a-Por gigo ou barrica 
em ui auto GOO rs. 

' • 800•pelo2. 0 í00rs.odo3.o 

Ferro em barra ou feixc-Poi' cada tonelada 2~ por mez. 
Pancllas, fogareiros, garrafões c pedras de amolar-Por cada 

10 kilus 40 réis por mez. 
l\lachinismos-Por ajuste prévio. 

Taxa de doca . 

Embarcações para carregar: Por metm corrente 300 rs. por dh 
Savniros • • • cada um ...... 8$000 
Catraias • • • • uma ..... 48000 
Lanchas, botes, etc. • • • • ..... 2$000 

As mesmas acima para descarregarem-nada pagariío.j 

Observações. 

A taxa de armazenagem acima indicada será cobradaJpor 
mez, considerando-se vencido o mez no dia em que tiver 
principiado o deposito. 



DECISÕES DO GOYEHNO. 

As mercadorias que não estiverem comprehentlidns nos 
termos das concessões feitas pelo Governo Imperial ú compa
nhia, quando depositadas neste armazem, por designação da 
Inspcf'toria da Alfnndcga, 1wgarão as taxas tJllü cobra a mesma 
Alfandcga. 

Companhia das Docas 1lc D. Pedro II em 10 de Dezembro 
de i8iU.- J os ri Borfii'S da Costa, llireetor Presidente. 

N. 711.-JUSTIÇA.-E~I 30 DE llEZEMilHO DE JHi(}. 

Sobre a substituirão tios nmciaes de .Tnsti\a flUO srrVCill peralllC os Juizes 
t1ci Paz c Subtlclcgados. 

:L• Secç~o.- :Ministnrio tios Neg-ocias da Jnstira.-Hio de 
.Janeiro em :10 de llezcm!Jro do Wi~l. 

I IIm. c Exm. Sr. -Em resposta ao oflicio de i 7 do corrente, 
declaro a V. Ex. qne na l';dta tlll impedimPnlo dos Ofliciacs de 
Juslir:n quo servem prrantl:' os Snbdelegatlos e Juizos de Paz, 
art. 5·2 do Hcg-. n. 120 dn 3l dt~ Janeiro de 1812 c Aviso 
n. 38de 23 de Janeiro de i8li7, podtHll os mesmos Subtlelegados 
requi:;itar ·qualquer oflicial de outro Jniz.o (Aviso n. li2 de 5 
de 1\Iarço de ts:m) e, quando estejam impedidos ou no caso de 
urgcneia, nomear quc111 sirva interinamente ( arto. !i:! eitado 
c 3. o do Decr. n. 4858 de 30 de DezemiJro de lHH e Avbo de 
28 de J:mciro de 1851 ). 

Ne"le sentido recommenrlará V. Ex. ns providencias ne
cessarins, afim de que em tnes casos não seja retardada a 
acçãn da j nstiça. 

Dens Guarde a V. Ex.- Lri(ayrttt? JlodriiJlles Pereim.
Sr. Presidente da Província do Bio de.Janeiro. 

N. 7!2.-FAZENDA.-EM 31 DE DEZE~IBRO DE 18i9. 

Autoriza a prorogaç:io do prazo marcado para a entrega da nova rolarão 
de .escravos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro~·--
de Dezembro de !879. .~- .. fl 1~ M A IJ 

, <:-"-\)~1.,! 1 1 /(11,-( 

Fica V. S. autorizado para prorogar arté ~á~h' ~razo de 
30 marcado no art. 2.• do Regulament n""~75~6 de Ui de 

~ 
( 

.... _ 
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Novem!Jro nllimo para a entrega da nm·:~ relnçilo dos escra
vos, conforme V. S. propoz em seu olll~io de 39 do corn~nte 
mez, devendo ser imposta a multa de que trata o dito rPgu
larncnto a todos aquelles qne entregarem ns rl'lações deJlOÍs 
de finda a prorogaçilo. 

Deus Gunrde a V. S.-A((rmsn Celso de Assis Figueiredo.
Sr. Administrador da HeceLetloria do Hio de Janeiro. 

N. 71:3.-FAZE:\D.\.-E~r :l! DE nEZE~wno nE 1i1í!l. 

Os Guardas·m~\rcs c seus .\jud:tlllC~ n:i0 dcn•m ser cham<l(Ios para auxiliar 
o scniço das Thcsonrarias. 

l\linisterio tlos Nrgocios da Fazrnlla.-1\io de .Janeiro em :li 
de JJezcm!Jro de 187!l. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, 1leclnra ao Sr. lnspcetor da Thcsoura
ria de Fazenda da Província de I'crnamlmro> em respo.-;ta ao 
sr·u oliitio n. 229 lle H de Novrmliro pro"\imo Iludo, IJUC nilo 
foi re:Jnlar o seu acto chamnndo para anxilbr o SI'ITit.·o da 
mesma Thesouraria o Ajudante do Guarda-mór da Alfandega, 
João Dias do 1\lello, o qual deve portanto voltar ao exrrcicio 
de seu emprego; sendo que, se dcsharmonias existia"' entre 
elle c os seus collegas, como infonnn no citado olllcio, c um
pria-lhe verillcar-lhe as causas. dando conta ao TIHJ>ouro, 
caso niio bastassem Jl:lra faze!- as dcsapparecer as a ttril.mieõcs 
de sua compotencia. · 

Cumpre, outrosim> que informe se o serviço marcha ou 
não alli regularmente; communicando circumstanciadamen
te tudo o que occorrer, ~lllm de serem jlunidos os culvados. 

Affonso Celso de Assis Fi,queiredo. 
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ADDIT AMENTO 

N. 1.-IMPEniO.-E)l IG DE .1.\:\"E!TIO DE 18i!). 

Declara qrte Uura11tc as ferias eseolarr>:-; devem SPr pngos os \encimonlos tpw 
competirem aos Professores quo rc~em cursos nocturnos c as suhvonçüo:-; 
concedidas ás escolas partirulare:-; (le iustrucção primaria, rebsaudo o 

pagamento tlas consigna(,'ÕCs :'ts (pie tin~rcmmais C:-te au"Xilio. 

2. a Directoria .- Ministerio dos Negocios do lmperio .
Hio de Janeiro, lG de .Janeiro dn t87!l. 

lllm. e Exm. Sr.~ Em solucão dn consulta constante dn 
representação da 3.' Contadorl'a do Thesouro Nacional, que 
acompanhou o aviso de V. E\. com ela ta de 2 do corrente mez, 
tenho a honra de declarar-lhe, para os fins conveniente~, que 
na época das fPrias c~scolares devem Sl'f pngos, ú vista das; 
folhas organizadas na Inspectoria Geral da instrucção prima
ria c secundaria do município da Côrte, os vencimentos f]lHJ 
competirem aos l'rofessorc)S IJLle regem os cursos noeturnos, 
e as subvenções concedidas ás escolas particulares de in
strucção primaria, cessando porém durante acJUI)IJa c'·poca o 
pagamento das consignações às que têm mais este auxilio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Carlos Leo11cio dr. Carvallw.- A 
S. Ex. o Sr. Gaspar Silveira Martins. ....---~-:---~ 

~~\\\r r,~ rH G 4 4!,1 "'-, 
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N. 2.-IMPERIO.-E~f S8 DE i>IARÇO DE i8i9. 

Dccin.ra fJuo o deseonto pa1a p~gamonto fle anno tle morto sô rú.::.ic cf~tJctuz.r-se 
no ca~o do faHeeinwuto do 1Jt.1ncliciado. 

~-· Directoria.-Ministerio dos NPgncios do Irnperíu.
Rio de Janeiroj 28 da Março fio 18'/fl. 

Illrn. e Exm. Sr.-Com excepção ~o principio canonico, 
segundo o rrunl os beneficios ecclesia;;ticos deYern ser confe
ridos Si'lll diminuição, o dr'scnnlo ptrra pngamnnto de anuo de 
morto srí p(,de efl'r•cluar-se no caso tle fnllerimcnto do benefi
ciado; pelo que o Rev. Ur. Antonio Dias da Bocha, sue
cedendo na Capella Im1Jeri:il au Corwgo Jlr. Pedro Peixoto de 
Abreu e Lima rjue fúra elevado á dignidade de l\lonsenhor, 
tem direito aos vencimento-; integrnes de seu canonicato, e, 
conseguintemente, à restitui<_:iio das qmmtias que lhe hão sido 
descontadas para aquelle li111. O que declaro a V. Ex. para os 
devidos etrcitos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Carlos Leoncio de Carvalho.- A 
S. Ex. o Sr. Affonso Cel:;o de As:;is Figueiredo. 

N. :].- IMPEHIO.- E:l! 2!l DE M.\HÇO DE iRi9. 

Declara rpte aos c~·ª'·mcs que :-:c fazem na Faeulda.de de 1\lcdiciua da Bahia 
não são applicaveic.; as Jn.'i!ruc(:i""ío . .;; de ~n de .Julho de t8i7. 

2." Directorin.- Ministorio dos Negocias do TmJwrio.
ltio de Janeiro, 29 de .Março de 1879. 

Illm. e Exrn. Sr.- Declaro a V. Ex., para seu conhccimontu 
e Iins convenientes, que, tendo as Instrucções de 23 de Julho 
de 187i sido expl'didas pnra regular o~ exames geraes de pre
paratorios de qun trata o art. U::! do Hogulamento annexo ao 
Decreto 11. 1331 A de 17 de Fcnreiro de 1854, aos que se 
fazem na Faeuldade de .Mcclicina dessa vrovincia não devem 
ser applicadas aquellas instruc<_:ões, mas sim as que baixarmu 
com os Decretos ns. 443! de 30 de Outubro de !869 e 4623 de 
5 de Novembro de !870, podendo verificar-se em cada uma 
das épocas a! li marcadas assim os exames de linguas, como os 
de sciencias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Carlos Leoncio de Carvallio.
Sr. Presidente da Provincia da Bahia. 



ADDITAMENTO. 
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}' 

N. 'L-IMPERIO.-E~I 21 DE MAIO DE Hl79. 

1\fan(la o\oentar pola Inspodoria j;eral tla lnstrueç,ão primaria o soeun(laria 
llivor~as dispo~içlics do Derreto 11. 72l7 cio 19 do Abtil do 1H79. 

2. • Directoria. -Jiilinisterio dos Negoei os do Imperio. -H i o 
tlc .Janeiro Pm 21 dr 1\lnio de 187\l. 

Na conformidatle da 2.a parte do arl. :28 de Decreto n. 
72'1o7 de 19 de Abril ultimo, rPsolveu o Governo qui) tenham 
cxeew:iio desde já ns disposi~õcs dos arts. '1." §§i.", 2. 0

, 

3." e 'L"; 18, 1(1 I' 2fi do mr>mo decreto: o que eom
muniro a V. S. para a sua intPIIigPJII"ia r f1ns convr
nientes. 

Por esta occasião n•mctto n V. S. 200 exemplares do 
referido decreto. nlim de serem tli,tri!Jnidos pelos mnmhros do 
Conselho Dirrrtor, De!Pg~ulos <IP tlistricto n Profcss<trt•s pu
lJ!icoO' do ensino primario tlo município dn Ct'trte. 

Deus (~ uardc a Y. S. -Cal'los Leoncio ilf Carvalho. -Sr. 
Inspector Gentl da Instrucçflo primari:1 l' scl"untlnrin do mu
nicipio da Côrte. 

.Af·I:F\:f\:f\:.f\:I'V' 

N. ii.-IMPEIUO.-EM 21 DE MAIO DE 187\l. 

Mantla que tonl1am excenção na Eseola. Polyteehnira alguma~ das tlispo;.;içõo~ 
do Derreto n. í2li •lo {9 1le Al•ril •lo 18í9. 

2. • Directoria .-'Ministerio dos Negocios do Impf)rio .-Hio 
de Janeiro, 21 de Maio de 187\1. 

Nn conformidade dn 2. • partt~ do art. 2R do Decreto 
n. 72'~7 de 19 de Abril ultimo, h;tja V. S. tle fazer obser
vnr dusde já nessa Escola as disposições dos arts. 20, §§ 
6. o, :l. a parte-e 7. o;-2:! e 25 tlo mesmo decreto, tlo qual por 
esta oecasião remetto n V. S. 50 e'~emplares. 

Deus Guarde a V. S.- Carlos Li'Oncio dr l:an:allw.-Sr. Di
rector interino dn Escola Polyteehnica. 
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N. 6.- JMPEHIO. -EM 21 llE M.\.10 llE f8i9. 

Manda ryuo lonham oxccn~~ão nas Faculdades «lo Direito algumas llas rli:.; .. 
posições tlu !Jc~rrto 11. í:'!t,.í tlo !!l tle Ahril tio fS79, 

2.• Directoria.-Ministerio dos Negocias do Impcrio.-nio 
de Janeiro, 21 de Maio d1~ 1H79. 

111m. c Exm. Sr.-Na conformidatle da 2.• parte do art. 
28 do Decreto 11. 7217 de 19 de Abril nltimo, rt•snlveu o 
Governo que tcnhmn de,de jü ex,•cuçiio, rJtwnto :1 essa Fn
culdnde, as disposições dos arts. 20 ~~ G.o 1.• parte, 7.", 19 
e 20, 22, !:l:l ~~ 5." e 6.", e 2.) do mesmo decreto: o que com
munico a V. Ex. p<,ra sua intelligencia e Iins convenientes. 
Por esta occasiiio reme !lo a V. Ex. ilO exemplnrcs r! o r rferido decreto. 

Deus Gunrde n V. Ex. - Carl rs Lroncío dr• Cal't'af!IO. -
Sr. Director da Faculdnde de Direito dP .•.. 

N. 7.-JMPERTn. -E~r 21 DE MATO DE 1879. 

Mantla <JIIO tenham execução n"s Faenltladcs tlc Morlidna algnmos tia. 
disposígiios tlo !Jeetcto n. H 1ti tio 19 •lo .\hril do !Si!l, 

2.• Directoria,-1\Jinisterio rios 1.\"cgocios do Jmprrio.-Hio 
d1) Janeiro, 21 de Maio do 1Hi!l. 

Illm. e Exm. Sr.-N~ conformid~do da 2." pnrte do nrl. 
28 do Decreto n. i2!~7 tlc i!l dn Abril ultimo, reso!ren o 
Governo que tenham dL·sde j:i execução, qn.1nto n c>sa 
Faculdade, as rlisposiçõrs dos nrts. 20 §§ u." f.a parto, o i.", 
22, 2~, §§ 20, L a partl', e 22 e 2:; do 1!10SIIIO decreto : o 
que communicn a V. Ex. parn sua intellig-oncia e fins 
convenientes. Por esta occasiiio remctto a V. Ex. 50 ex
emplares do referido decreto. 

Deus Guarde a V. Ex.-Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr. 
Director da Fncnlrbdo de Medicina de ..... 
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N. R.-IMPERIO.-EM 28DE .l\L\10 DE 1879. 

E'tabeleee a quota eom quo devem •oneorror os Professores puL!ieos de ins
trueção prima1'ia para o pagamento do aluguel tlas ra<as om quo funecionam 
as rospe~tiva~ eseolas. 

l!.a Directoria.- Ministerio dos Negocias l10 Imperio.-Rio 
tle Janeiro, 28 tle Maio tle 1879. 

Tenho presente o offieio de I7 de Março ultimo, em que 
V. S. consulta a este Ministerio soiJrn as scg·nintes tlttvidas 
occorridas no pagamento da rruota do nluguel dos predios oc
cnpados por Professores publicas de instrucção primaria:
i. • O Professor particular, que rege escola publica e mora 
na casa em que ella funcciona, soffre desconto para o res
pectivo aluguel?- 2. • Si o Professor transfericlo de uma 
escola para exercer interinnmente o magisterio em outra, em 
cuja casa móra, é desta, ou daquella que deve pagar a quota 
para o aluguel?- 3." Quando ua primeira parte da segunda 
hypothese o Professor não mora na casa da escola interinnmente 
a set~ ca~go, e rnt~da-se rla _casa da outra eseola, ri•! rltlf! 
prOVISOrtamente fOI !ransferHIO, lj!Hd :1 ljllOta a ljUe 6 o!Jri• 
gado para o aluguel?- 4.. • O Professor publico que, por 
Iicenra, ou por qualquer outro motivo, se muda por algum 
t••mpo da casa da ~ua escola, continüa a soffrer desconto para 
o aluguel? 

Em solução das duvidas expostas, declaro a V. S. para os 
deYidos effeitos :-i.• Que devem licar i~entos do pag:mlf'nto 
da quota para alu::;ud de casa d•J 1:~•:ola os l'rofosc;or<·.q iu
terinos, quer puhlicos, quer partir:nlanJs, visto IJIIn uito ~~~
sanrlo elles de vantagens iguaes f1s dos dl'er:tivos, não é 
equitativo sujeital-os aos mcstnos onus ;-2." O Professor 
transferido de uma para outra escola deve pagar a quota do 
aluguel da casa oceupada pela escola onde tiver exereil'io, 
evitando-se assim as desigu:dtladr:s o a r:onfusão fJIJIJ srJ 
dariam no caso contrario ;- :1." O Professor titl!l sn lll!Hl:ll' da 
casa da escola de que fôr provisoriamente removido, 11 não 
morar na da que estiver regendo interinamente, não é obri
gado a pagamento de quota para o aluguel, porquanto não re
side em nem um daquelles ediflcios ;-Tt,.o No caso de mudança 
provisoria, determinada por motivo independente da vontade 
do Professor, deve este ficar isento da continuar_:ão do paga
mento da quota, bem eomo na hypothese de licença, que dá 
Jogar tambem á mudança provisorin. 

Deus Guarde a V. S.- Carlos Leoncio d'! Carvnllw.-Sr. 
Inspector geral interino da Instrucção primaria e secundaria 
do município da Côrtc. __-c·-------.-... 

~i······l ~~\'il\\rG~ "'G4;)~;~ 
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ADDITAMF.NTO. 

N. 9.-IMPERIO.-EM 2lJ DE .JUNHO DE 1879. 

Deelara que os lentes substitutos das Fatuidades de Direito, pela regencia 
interina do cadeiras, só têm direito ao vencimento integral de Lontcs ea
thedraticos quando estes nada porcobom. 

2. • Directoria.- Ministerio dos N egocios do Imperio. -
Rio de Janeiro em 20 de Junho de 1879. 

Illm. e Exm. Sr.-Com oflicio de5 do corrente mez trans
mittiu-me V. Ex. o requerimento em que o Lente substituto 
da Faculdade de Direito dessa capital Dr. João Vieira tle 
Araujo pede que o Governo Imperial lhe mande pagar, á 
razão do que percebem os Lente5 cathcdr~tic• •s, o seu ven
cimento correspondente ao período tlecorrido tle lii de No
vembro a 9 de Dezembro ultimo, durante o qual regeu a 
L a cadeira do ~.o anno da mesma Faculdade. 

Em solução declaro a V. Ex. que, tendo cessado a 
vaga existente pelo fallecimento do Dr. Antonio de Me
nezes Vasconcellos de Drummontl desde a data em que 
tomou posse c entrou em exercício da l. a cadeira do i." 
anno o Dr. Antonio Coelho Hodriguus, sendo da mesma ca
deira transferido para a i. • do lJ,. • anno o cathedratico Dr. 
Jot~quim Corrêa de Araujo, só poderia o referido substituto, 
p!llo facto de continuar a reger interinamente esta ultima 
cadeira, ter direito ao vencimt•nto integral de Lente cathe
dratico, nos termos do Aviso n. 313 de !1 de Setembro de 
i8i3, si o respectivo proprietario não percebesse vencimento, 
hypothese que não se dava. E assim, hem decidiu V. Ex. in
deferindo a pretenção do mesmo substituto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Maria Sodrd Perúm. 
-Sr. Presidente da Provincia de Prrnambuco. 

N. iO.-IMPERIO.- EM /j, DE JULHO DE 1879. 

Deelara que devem sAr submottidas a· exanw de denti•ta as pe.soa< do 
sexo feminino f(UC o rcqu~rercm. 

2.• Directoria.-.Minislerio dos NPgocios tio Imperio.-Rio 
de .Janeiro, l! de Julho de 18iU. 

Em solução ao officio de 23 de Junho proximo lindo, de
claro a V. S. que, em face da disposi~~iio do art. 24 do De
creto n. 7247 de i9 de Abril dJ corrente anno, § 20, L• 
parte, devem ser admiltidas a exame de dentista as pessoas 
do sexo feminino que o requererem, observando-se em rela
ção a taes exames as disposições em vigor d1s regulamentos 
anteriores. 

Deus Guarde a V. S. -Francisco ilfaria Sodrtf Pereira.
Sr. Director interino da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janei!'J. 



ADDITAMENTO. 

N. H. -IMPERJO.- EM 5 DE JULIIO DE 187\l. 

Deelara eorno se devo proceder ao julgamento do• concursos nas Faeultlatle< 
<I" Modieina tio lmpcrio. 

2 .• Directoria .-~linisterio dos Negocias do Tmperio .-Rio 
de Janeiro em 5 de .r u!ho de 1879. 

Em officio de :1 do corrente mez consnltn V. S. si deve 
ter desde já execução nr:;sa Fnculllade a disposição do nrt.. 20 
do Decreto n. í24,7 de 19 de Abril ultimo,§ 20, que determma 
!JUC nos concur,os o julgamento dos candidatos ~e fnçn por 
votação nominal, e, JW ca>'o t11Iirmativn, qnnPs as rrgras pra
ticas que couvirú seguir .-Em respo>la declaro a V. S. !JUe, 
no julgamento dos concursos nessa Faenldade dcvr ~er obser
vada a disposição da 2.• pnrte do citado paragrapho, substi
tuindo-se o rscrutinio secreto pela votação nominal c :.mar
dando-se em rclat;iio a tudo o mais o que se acha estabe
lecido no Heguhmento complementar de H (\r, Maio de :18rl6. 
Si, porém, occorrurcm eircumstancias Jll'.las quae,; entenda a 
Congregnção não ser possível applic3r-se, indepcndPntemente 
de instrucções, o novo modo de votarão,dever-se-lw continuar 
3 observ11r provisori:1mentc o processo determinado nas dis
posições anteriores que regulam os concursos. 

Deus Gu3rcle 3 V. S. -Francisco Maria Sodré Pereira. -
Sr _ Director interino dn Faculdade de Medicin3 do Rio de 
Janeiro. 

N. 12.-TMPERTO.- EM !6 Dll JUUI'O Dll :1879. 

Hesolvo duvida aeerea 1\os exames de ~nfllrieneia dos mr.!lieos. eirurgitio.-. o 
pharmar.oulieos titulatlo;-; flOr Fac:u\Jia1le11 c:>trau~ciras. 

2.• Directorin.-Ministerio dos Negocias do Imperio.-Rio 
de Janeiro em 16 de Julho de 187\l. 

Em solução elas duvidas propostas pela Congreg3ção dess3 
F3culd3de e sujeit3s por V. S. á deeis;)o do Governo em offi-
do de 3 do corrente mez, declaro n V. S. que nos exames de 
sufficienci3 3 quo são obrig:~.des os medicas, cirurgiões e JlbHr
maceuticos estr3ngeiros que pretendem exercer as suns pro-
fissões no Brazil, devem continuar a observ_ar_::;~~ 
ções 3nteriores no Decreto n. 72117 de)~~~~~~-C~ttfil~4~{1/ . 'Q . 

-" I. 
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visto que o§ ~! do art. ~.\do mesmo decreto não se refere a 
taes exames e sim aos que devem prestar os Doutores e Bucha
reis em medicina ou cirurgia por Escolas ou Universidades 
estrangeiras para poderem usar dos títulos conferidos pelas 
Faculdades de Medicina do Imperio. 

Deus Guarde a V. S.-Francisco MariaSodré Pereim.-Sr. 
Director interino da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

N. 13.- IMPEHIO.- EM 1. o DE AGOSTO DE 1879. 

Declara que não ha incompatibilidade enl r e os lagares de Lentes da Faculdade 
do Medicina do Ri~ do Janeiro e da Escola Polytochnica, assim como entro 
o desta Escola o o de Professor do Instituto dos meninos cégos. 

2. • Dírectoria. -1\linisterio dos Negocios do Imperio .-Rio 
de Janeiro, f. o de Agosto dr 1879. 

Jllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para os fins conve
nientes, que não ha incompatibilidade no exercício dos Joga
res de Lente de chimica organica da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro e da mesma materia na Escola Polytechnica, 
bem como dos de Lente interino de physica industrial da dita 
Escola e Professor de mathematicas e sciencias naturaes do 
Instituto dos meninos cégos, visto que as respectivas ::mlns 
verificam-se em horas diversas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Maria Sodré Pereira.
A S. Ex. o Sr. Alfonso Celso de Assis Figueiredo. 

N. !4.-J.l\IPERJO.- EM 6 DE AGOSTO DE 1879. 

Declara quo os Lentes da< Faculdades de Direito, que se acharem noiexcrricio 
dos cargos d~ Delegado o Subdelegado de Policia, estão comprohendidos 
na disposição dõ itft: 2~7 do Regulamento complementar dos estatutos, sem
pre que faltarem ao desempenho das respectivas funcçõcs em consequencia 
daquolle exercicio. 

2.• Directoria .-Ministerio dos Negocias do Imperio.- Rio 
de Janeiro em 6 de Agosto de iH79. 

Jllm. e Exm. Sr.-Accuso o recebimento do officio dr. 
V. Ex. datado de 17 de Junho ultimo, ao qual acompanharam 
cópias do officio da Presidencia da provincra communicando a 
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V. Ex. achar-se o Conselheiro-Francisco Maria de Souza Fur-
. ta do de Mendonça, na qualidade de Delegado, incumbido pelo ,, 
Chefe de Policia de pôr em dia·a escripturoção do livro de. 
assentamento dos presos da cadeia dessa capital, e do que em 
resposta dirigiu-lhe V. Ex. ponderando que a ausencia do 
Conselheiro Furtlldo causava gràve embaraço ao ensino, 
Tisto que não bav.ia nessa Faculdade Lente que o substituísse, 
ficando portanto fechada a 3. • cadeira do 5. • anno, da qual 
~~ proprietario aquelle Lente. 

Trazendo o facto ao conhecimento deste Ministerio, pede 
V. Ex. que o Governo resolva si os Lentes que no exercicio 
de cargos de Policia deixarem de dar aula estão comprehen
didos na disposição do art. 2~7 do Regulamento complemen
tar dos estatutos por que se regem as Faculdades de Direito. 

Em solução cabe-me dizer a V. Ex. que, sendo a acei
tação dos cargos de Chefe de Policia, Delegado e Subdelegado 
declarada obrigatoria pelo art. 2. • da Lei n. 261 de 3 de De
zembro de {8/J,l, cujr. expressa disposição a{!enas foi derogada 
pelo art. i. • § 5. • da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 187:1 
quanto ao primeiro dos referidos cargos, e constituindo a 
escusa de que trata o art. ~91 do Regulamento n. !20 de 3:l 
de Janeiro de 18~2 um direito, de que póde ou não usar o 
cidadão, devem considerar-se comprehendidos na disposição 
do citado artigo do Regulamento complementar de 2/J, de Fe
vereiro de 1855 os Lentes que, por motivo inherente ao 
exercício dos cargos de Delegado e Subdelegado de Policia, 
deixarem de comparecer á Faculdade para o desempenho 
das respectivas funcções. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Maria Sodré Pereira.
Sr. Director da Faculdade de Direito de S. Paulo. 

N. {5.,..:.IMPERI0.-EM ~9 DE AGOSTO DE 1879.• 

Dcelara qual o tratamento official quo compete aos Yigarios Capitulares e 
aos G~ornadoros de Bispado. --

2. • Directo'ria. -Ministerio dos Negocios do Imperio.- Rio 
de Janeiro em 29 de Agosto de :l879. 

Exm. e Revm. Sr.-Em officio do L• de Novembro do 
anno proximo passado o Conego Manoel Pereira Mendes, ex
pondo os incenvenientes resultantes do tratamento diverso 
que em documentos officiaes havia recebido, na~~H·~Iie:!~...__ 
Vigario Capitular e depois na de Governa o P~Wtcl.q, ~ ' 
nlguns dos Presidentes dessa província ~1\~lo\~Y~rl:tfiiM4..f. 

/~\; ~ 
I<Q 
~ ~ . ~ ' 

~ 



ADDITAMRNTO. 

-Imperial fixe uma regra sobre o tratamento official que com
pete aos Vigarios Capitulares e aos Governadores de· Bispado . 

. Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente o citado 
otncio, Monda declarar a V. Ex. Revma. : 

i. •, qv.e, _sendo o Vigario Capitular um delegado do Cabido, 
do qual recebe wplenitude da jurisdicção episcopal, que em 
Sé vaga pertence ao l)'lesmo Cabido, e attendendo-se a que, 
em regra, o delegado· ou repre;;entante de qualquer poder 
tem as honras e, por conseguinte, o trátamento deste, os Vi
garios Capitulares devem ter o tratamento que por lei com· 
pete aos respectivos Cabidos, o qual é de- Senhoria Illus
trissima- para a Cattedral e Capella Imperial (Alvará de 21 
de l)ezembro de 1808), e de-Senhoria-para as._outras Cathe· 
draes (Lei de 29 de Janeiro de 1739 e Alvará de 20 de Se
tembro de !768 ) ; 

2. ", que os Governadores de Bispado, não recebendo dos 
Bispos a plenitude da jurisdicção, não têm tratamento espe. 
cial como prepostos destes, e porquanto só lhes cabe o que 
tiverem pessoalmente ou por sua posição na hierarchia 
ecclesiastica ; 

3. •, que em actos officiaes não se póde dar nem receber 
tratamento que se niio tenha por lei ou por ~raça e:>pccial do 
poder competente. 

Deus Guarde a V. Ex. R vma, -Francisco Maria Sodré Pe
rl'im.-Sr. Bispo dn diocese de Cuyabá. 

N. !6.-IMPERIO. -EM 3 DE SETEMilRO de 1879. 

Declara que os Lentos <las Fawldades do lmperio devem ser remuneraJos 
por qualqíier aeeroscimo do trabalho a que não estejam sujeitos, 

· Ministerio dos Negocios do Imperio.- Rio de Janeiro, 3 
de Setembro de i879. 

Illm. e Exm. Sr.- O Lente substituto da secção de scien
cins cirnrgicas da Faculdade de Medicina da Bahia Dr. 
Alexandre Affonso de Carvalho regeu no anno de i875, desde 
H> de Mar<:o até :w de Outubro, em que se encerraram as 
nulas, a cadeira de partos, que se achava vaga, accumulando 
o serviço de preparador da de medicina operatoria ; bem 
assim no anno seguinte, 1le i5 de M:trço a iO de Julho, a 
cadeira, lambem vaga. de nnatomia descriptiv:1, servindo 
coHj une lamente rlc preparador de!'ta. 

Attendendo a que o mencionado doutor, que passou n 
exrrcer funcções de Lente cathedratico, niío era obrigado ús 
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de sqbstiluto>p$rn as quaes foi designado, e a quê acha-se 
estabelecido.emllv . !~s .. decisões. do Governo q.· ue os Lentes das 
Facnldades:~ll 1'10 devem Mr remunerados por qualquer 
:~ccrescimo'~ . hq a que.não estejam su;jeitos, rógo 'la' V. 
Ex. se digne:'·e:t dir, ordem á . Thesour~U"ia de FazeMn 
daquella província ·pjlra' que, pelo credito do'§ 21 do art.'8.0 

da Lei n. ~"ro2 d.e ~O de Outubro de t.877, em vigor no L• 
semestre do actual exercicio pelo Decreto Legislativo n. 2877 
do .23 de Junho ultimo, e á vista das folhas respectivas, se 
pague ao referido doutor, em retribuição do alludido serviço 
de preparador; além dos vencimentos que recebeu pela 
regoncia das sobreditas cadeiras, a gratificação do lagar de 
substituto, correspondente ao tempo indicado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco Maria Sodré Pereira';
A S. Ex. o Sr. Affonso Celsp de Assis Figueiredo. 
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