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N.• L3lí. --D.~crct11 tle 30 ele .T.tneiro d1~ ISiilt.
Ahre hum eredilo supplenwurar dP 100.000-~ 
para as d<~spPzas da Fabrica da Pohora no cor-
•·cntc ·~xereicio ........................ . 

~-o t. 3tH. -Oecreto de SO de .J;uwiro de 1 ~5ft.- l\lan
tla executar a LPi N." 001 dt~ 18 dl' SPlt~mhro 
de lto\50....................... . . . . . . . . lO 

:'\ • 1.:11!1. -l>eereto de 31 de Janr·iro l' lSf)/t.-HcYo-
ga a ultima partt~ da eondiç<1o 2.• e a 7. • das qtw 
haix<lrão com o Decreto '1. • ~8í de 18 de l>rzem-
bro de I :-15l, pelas quaes se impozera ao Consc
lhrit·o tl'Estado Caelano l\bria Lopes (;ama, ~~ 
ao Dr .• Joaquim .Jos{~ de Oliwira n ohrig:1ção tle 
pagarem o quinto de qnnlqtwr nwtal, que. alem 
tio ouro, cxtrahin~m dos terrenos, enja explo
r;lç<lo lhes foi eoJJce<lida pelo e i lado Ih-ereto. . :!U 

N • 1.3~0. -Decreto tiP 3 dr~ Fevereiro de 185!1.- Des
:lllnexa dos Termo-; dr Lagar to e C a 111 pos o de 
ltabaianinha , na ProYincia tle Sergipe, erra 
nelle hum .Juiz i\lnnieipal, que accumulará as 
funcçües tle Juiz de Orph<los; c marca o respe
ctivo ordenado. . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . 30 

N. o t. :\~1. - DecrPto dt~ 3 de Ft~vcreiro de 185ft.- Se
parn do Termo de Mar de lhspanha o da Pom
ba, crea nclle, no de Christina, no do Grão
!\logor, e no de ltajubá, na Provincia de l\linas 
Ger:~es, os lugares de Juizes l\lunicipaes c de 
Orphãos; e marca os rcspectiYos ordenados. . » 

N.• 1.322. - Deereto de 3 de Fe\·erciro de 185á.- Or
dena que scjão espcciaes os Chefes de Policia 
das Provincias de Goyaz, de l\tato Grosso, e do 
Amazonas. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

N. · 1. 323. -Decreto de 3 de Fevereiro de 185[).- Crca 
no Termo de Taca1·a tú , da Província de Per
nambuco, o lugar de Juiz Municipal, que aeeu
mulará éiS fucnções de Juiz de Orph:los, ~~ 
marca o respccti\0 ordenado . . . . . . . . . . . . . 3~ 



l' 
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votada no § lt. o do Art. lt. o da Lei N." tiliS 
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Bahia, o lugar de Juiz Municipal, que accu
mulará as funcções de Juiz de Orphãos; e 
marca o respectivo ordenado ........... . 

1. 38;1. - Decreto de 26 de Abril de 185ft. -
Abre ao l\linistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça hum eredito supplemcn-
tar de 20. ooo.mooo pnra occorrer ás despe
zas, no exercido tle 1853- G!t, com Justiças 
de 1.' lnstaucia ....................... . 
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Dú novos Esta tu tos ás Escolas de Medicina. 1 \I;} 

N. 0 1.388. -Decreto de 3 de !llaio de 1S5!t.- J){t 

nora organisação á Guarda Nacional dos 1\luni
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Negocios do lmperio para despender com a 
verba Jardim Botanico da Lagoa de llod rigo 
de Freitas, no actual exercício de 18;)3 -
185ll, a quantia de li.OOO<i')')OOO ......... 2:H 

N.o 1.390. -Decreto de 10 de l\laio de 185!1. -
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c marca-lhes o respectiro onlenado ....... 232 

N. 0 1.391. -Decreto de 2ll de l\laio de 185ft.
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de Pernamhuco ..................•...... 233 

N.o 1.392. -Decreto de "2ll de l\laio de 185á.-
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N. o 1.39ll. -Decreto de 2!& de l\laio ue 185ll. -
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Cl'éto N.• 1.319 de 31 de Janeiro do cotTcn-
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C:manéa, e o anncxa ao Termo de ltapeti
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COLU:CÇJ\0 D.\S LEIS DO li\lPEIUO DO llH.ASlL. 

185ft. 

nnw 17. PARTE 2.• SEC<.:Ão 1." 

DECHETO N. o i. 309 - de 2 de .JatH!iro de iSãlJ. 

"! Hforisa o credito .~upplcmcntm· da qwrntia de ceuto t' 1Ü';; 

contos quatrocentos oitenta c dous mil. seiscentos qua
renta e !tum réis • para as t·crbas -- llospilacs, t: 
/Jcspc:,as Extraordinarias c Ercntuacs -do I'OITcntc 
l'.l'CI'ClClO. 

Sendo insullicicntcs as som mas votad:1s p:1ra o Miu is
terio da l\Iarinha nas verbas- Hospitacs e DespPzas Extraor
din<~rias c Eventuacs- do corrente exerci cio; Hei por hem , 
Tendo ouvido o Conselho de l\linistros. ua confonuitlade 
do p<~ragrapho segundo do Artigo quarto da L~:i uumcro 
quinhentos e oitenta e nove, de nove d1~ ~ctcmbro de mil 
oitocentos c cincocnta, Autorisar o crPdito supplemcntat· 
da quantia de cento c dez contos quatrocentos oitenta c dous 
mil seiEccntos quarenta e hum réis, para pagamento das 
dcspczas, que accrescêrão naquellas verbas, c importão 
na primeira em oito contos setecentos oitenta c sete mil 
e cem réis, c na segunda em cento e hum contos sei~ccH
tos noventa c cinco mil quinhentos quarenta e hum 
réis ; devendo deste augmcnto de dcspeza dar-se, em tempo 
opportuno, conta á Assemhléa Geral Legislativa. para set· 
definitivamente approvado. José Maria da Silva Paranhos, 
do Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Marinha, o tenha a~sim entendido , e faça exe
cutar. Palacio do H.io de Janeiro em dous de Janeiro de 
mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da ln
dependencia c do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Jos1~ Jlaria da Silra l'onrnlws. 



DECHETO :\. • 1. 310 - de 2 de Janeiro de 185.1. 

Declara que o Artigo quarta da Ld de 10 de Junho 
de 1835, que 1~zanda executar sem recurso as Sen
tC/tças condcmnatorias contra cscraros, compreftcude 
todos o.> crilllcs commellidos pelos mesmos cscracos em 
que caiba a pena de morte. 

Hei por hem. Tendo om·ido o Meu Conselho d'Es
tado, Declarar que a Lei de 10 de Junho tle 18:15 
dere ser executada sem recurso algum {salvo o do Poder 
1\loderadOrJ no caso de S1•ntença conclemnatoria contra 
tscraros, uf10 sú pdos criuws mencionados 110 Artigo pri
meiro, mas ta miJem pdo de insurreiçüo, e quaesquer 
outros em que caiba a pena de morte, como determina 
o Artigo quarto , cuja disposiçüo he generica, e com
prehendc, uiío ~ú os crimes de qne trata o Artigo pri
meiro, m;1s tamhem os do Artigo segundo de !la. José 
Thomaz Nabuco de Ar;~ujo, do i\leu Conselho, l\linistt'O 
e Secretario <!'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o 
tenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em dois de Janeiro de mil oitocentos cincocnta e 
quatro, trigcsimo terceiro da lndepentlencia e do lm· 
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José T lwma:z, N abuco de Araujo;. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEniO DO BfiASIL. 

18M. 

TmiO 17. PARTE 2. • SECç,\o 2. • 

DECfiETO N. o L 311 - de 5 de Janeiro de 185ft. 

Fi:ra os ordenados dos Secrelarios de algumas Pro
vindas do lmpcrio. 

Na conformidade do § f. o do Art. H da Lei N. 0 

719 de 28 de Setembro de 1853: Hei por bem Fixar 
os ordenados dos Secretarias das Proviucias abaixo de
claradas, pela maneira seguinte : 

Bahia .•........••......•.... 
S. Pedro .....•........•..... 

2.0oo,m por hum anno. 
2.ooo.m 
2. 000-ij) 
1.750~ 
1. 75o.m 
1.5oo.m 
1.5üO.J'l) 
1. 500.tp 
1. 500.:m 
1. 500;t!) 
1..500,m 
1..250Jj> 
1. 250-:m 

Mato Grosso ................ . 
Pará .•.......•....•.•......• 
l\:laranhão .......•...•.....•. 
Piauhy ......•.•.....•...... 
Ceará............. . ......•. 
Parahiba •.....•...•••......• 
Alagoas .....•.....•.••.•.... 
Paraná •....•...••..•.•...•.. 
Goyaz ••••..•.....••.•..•.•.• 
Rio Grande do Norte .•••....•• 
Espirito Santo ............. .. 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)l 

)) 

Luiz Pedreira do C&utto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio ~ 
assim o tenha entendido, e faça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro em cinco de Janeiro de mil oiocentos 
cincoenta e quatro , trigesimo terceiro da lndependencia 
e do Impsrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do CtJUtto Ferraz. 
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COLLECÇí\0 DAS LEIS DO IMPEIUO DO BHASIL. 

1S5á. 

TmiO 17. SECÇÃO 3. a 

wmr_\?_.uumrma fW 

I>ECBETO N." 1.:112- ur 7 de .Janeiro de 1Si"d. 

Con(('âr n .Jost~ ('ornciro dt• lllrndonro Fr11nro r Frrm
r·isl·o de l'mt!a Cilrnriro de Jl ntdonça Fr!IIII'O rruto
risttn7o J!m'tt JWr meio r[,• lnmw Companhia r.Tplora
rcm rrs 111inas de ouro que jortm cnrontrrtdas lltl Co
'JI/11/'!'il r/11 Pal111a. da Prorinria dr C:oya::. 

J\ttrndr•ndo ao qnr ~~t~ rl'fJllrn•riio .Tos1; Carrwiro de 
I\!Pndonça Fr;111co I' Francisco dr~ Paula Carneiro de l\lPn
donra Franco; t' Tendo por l\linha immediara Hcsolu
<:fto de drz de ])pzemhro ultimo l\le conformado com o 
parrccr da Sccç:ío dos 1\'Pgocios do Imperio do Const•lho 
<I' Estado. ~~xar::1do ~~m Consulta de nove do rcf1~rido mcz: 
llei por IH'm Conceder-lhes autori~neiio par<~ • por IIH'ÍO 

de huma Comp;111hia d1~ nacionaes c estrangeiros. que 
projectfto organisar. explorar as minas de ouro tJne fo
rem encontradas na Comarca da Palma da Província de 
Goyaz. <'lll hmna ilre:J de vinte lcgoas. cujo centro sPja 
a Aldêa do Duro . soh ::1s condiçües que com este bai
xiio, assign;Hlas por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. do 
!\leu C:onsdho, l\linistro c Secret;~rio d'Estado dos Ne
gocios do lmperio , que assim o tenha entendido. c faça 
executar. Palacio do Rio de .Janeiro em sete de Janeiro 
de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro 
f!a lndependcneia c do Impcrio. 

Co111 a n.uhrira (]c Sua Magestarle o Imperador. 

1-lli:: Prdrl'im do Coutto Fam::. 
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Condiçües a que :;e rcf('l·e o Decreto 1V. 0 1. 312 
desta data. 

1. • A em preza dumrá por espaço de trinta annos , 
contados do tempo em que começarem os primeiros tra
lwlhos na <irea de que trata o Decreto N.o 1.~1:2 desta 
d:Jt:J. 

2. • A pr oporçflo que a Comp:~nhia for fazendo a ex
plor:l<,'flo, achando ouro rcquererú a concessão das dat:Js 
minrr;l('s qtH~ julg-ar eonn~nientcs até o numero de cento 
c cincocnta. as qnars lhe scrfro dadas, medidas e de
marcadas na fúrma das Leis ; c pagará o imposto de dous 
mil réis ora estabelecido por cada huma das datas do 
reft>rido mineral. 

3.• i\ingu(•IIJ poderá :~provcit:~r-sc dos trab:1lhos da 
Companhia . rH~Ill de qualquer modo perturba-los para 
minerar no espaço da5 datas que lhe forem legalmente 
concedidas. 

lJ.• O ouro que se extrahir se apresentará á Tlrcsouraria 
Geral da Pro,ineia p:~ra a vcrifieaçflo do seu peso, o 
qual ~Pr[r d!'elarado t•m cautehts ou guias ex1wdidas pela 
dita Tlw~onraria. huma das quaes será entregue ao Agen
te da Companhia, e a outra remettida ao Thcsouro Pu
hlieo. 

f>.a C.ada rrme~sa que o dito Agente fizer ú c:1ixa da 
Companhia rH'sta CõrLe será aeompanlwda por hurna es
colta de Soldados datJuella Província para segurança da 
parte pertencente á Fazenda Nacional , como se praticava 
antigamente com o direito dos quintos, obrigada porêm 
a Companhia ás despezas de ctapes, forragt~m, e ferra
gem das cavalgaduras, e as de montada da escolta. tanto 
durante a vinda como a volta, c mais quinze tli:~s de 
estada na Corte. 

6. a Feita á Companhia a entrega do ouro assim con
duzido • será ella obrigada a apresenta-lo no primeiro 
dia util na Casa da .Moeda da Côrte para ser conferen
ciado o i'cu peso, e deduzir-se a h i em especie , da to
talidade do ouro , o imposto devido ú Fazenda Nacional. 

Palacio do Hio de .Janeiro em 7 de .TarH~iro de 18f>lt. 

/.11i: Prdrrira do Coulfo Ftrraz. 
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----------------------------------------------COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 17. PAfiTE 2. 0 SECÇÃO ft, 0 

DECHETO N. • 1. 313- de 19 de Janeir·o de 185á. 

illarca o vencimento do Carcereiro da Cadêa da Vil/a 
da Tapera da Prorincia da Bahia. 

Hei por bem Marcar ao C:~rccreiro da Cadêa da 
Yilla da Tapera d:~ Provinr.ia da Bahia o vcncitnt~nto :~n
nual de scssPnta mil réis. na conformidade do Artigo oi
tavo da Lei de Ires de l)pzcmhro de mil oitocentos qua
renta e hum. .José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu 
Conselho, 1\linistro e Secrctnrio <l'Estado dos Negocios 
da .Justiça, assim o tenha entendido, e faça executar. 
P;~lacio do Rio de .J;~neiro em dezenove de Janeiro de 
mil oitocentos cincoenta e quatro , trigesimo terceiro da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua i\Iagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLEC<}ÃO DAS LEIS DO IMPERlO DO BRASIL. 

185ft. 

'!0~10 17. PARtE 2. 3 SECÇÃO f>.rl 

DECRETO N. • 1. 31[J - de 21 de Janeiro de 185ft. 

Abre 110 Ministro c Srcrctario d' Estado dos 1Ycgocios da 
Juslifa hllm credito supplemcntar de 50. ooo.:-::ooo 3 

para OCI'OITt'l" ds dcspezas IW c;rercicio de 1853 ~ 185[J • 
com a Policia e se,r;urwzra publica. 

Nf10 sendo sulliciente a quantia \•otada no paragra
Jlho quinto do Artigo terceiro da Lei de Orçamento em 
vigor, para as despezas com a Policia e segurhnça pu
blica , Hei por bem , de conformidade com o paragra
pho segundo do Artigo quarto ua Lei lllllllel'O quinhen
tos oitenta e norc , de nore de Setembro de wil oito
centos c ciucoenta, c Tendo Ou rido o Conselho de Mi
ni~tros, Autorisar o Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça a despender , alêm ua qt•antia vo
tada, mais a de cincoenta contos de réis ; do que dará 
conta ao Corpo Legislativo, na sua proxima reunião, 
para ser delinivamcnte approvado. José Thomaz Nabuco 
de Araujo , uo Meu Conselho, Miniiitrc e Secretario d'Es· 
tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido, 
c faça executar. l1alacio do Hio de Janeiro em vinte e 
hum de Janeiro de mil oitocentos cincocuta c quatro, tri~ 
gcsimo quarto da lndependencia c uo lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

José Thomaz JYabuco de Araufo. 
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COLLEC<~ÃO D:\S LEIS DO lMPElUO 00 BH:\SIL. 

1SiílJ. 

tmw -17. PAI:Tt: ~." SEU,:Ào U. 0 

DECHETO N." 1.315 -- <le :10 de Jaueiro de :lS5!t. 

Concede a Frrmci.1·r·o M rwld·cr Jlririlc.r;io t.rcfusiro por 
de:;, r111110s 7){!r11 fabricar em torfn o lntpn·úl l'tii'I'Os rl!: 

1f1Ul{(/IIC/' CSJICf'it.: C01ll O S!JSfCJIW tft.: 11/0{<IS dt.: Sllll z"n
?'eli(ÜO. 

Attendcndo ;to que 1\!1~ l'l'<fl!C'I'<'O Francisco 'laukker, 
e de accordo com o part>c<·r d:t S1·<:~:ft0 dos 0:Pgocios do 
lmpcrio do Cons<dho d'Estado, <·xarado em Consulta de 
15 de DezPmhro ultimo. com o qual ~le conformei por 
!\linha immediata Rcsoluçfto dP l7 do mesmo ntcz: Hei 
por bem Conceder-lhe pri\·ilcgio por dez aunos para fa
bricar em todo o lmperio carros de qualquer espPcie 
com o systema de molas de ~ua inreiH;fto, c d1~ que ofi'c
rcce os respectivos desenho e de,cripçào, que licüo ar
chivados no Archivo Publico do lmpcrio. Luiz Pedreira 
do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, l\liuistro e Secre
tario d'Estado dos Negocias do lmperio, assim o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em trinta de Janeiro de mil oitocentos cincocuta e quatro , 
u·igesimo terceiro da ludcpcudenia e do lmperio. 

Com a lluhrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

f,lli:: Pcdrl'im do Colltto FC1'm::. 
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DECRETO N. o 1.. 316 de 30 de Janeiro de 185ft. 

Abre hum credito supplementar de 200. ooo:n:ooo para 
as despezas de Recrutamento e Engajamento 110 

corrente aww. 

Sendo iusufficientc a quantia votada na rubrica de
zascis (Hccrutamento c Engajamento) uo Artigo ~cxto da 
Lei numero seiscentos oitenta e oito de onze de Setem
bro de mil oitocentos cincoenta e dous, Hei por hem , 
Tendo ouvindo o Conselho de Ministros , c em confor
midade do paragrnpho segundo do Anigo qunrto da Lei 
numero quinhentos oitenta c nove ue nove ue Setembro 
de mil oitocentos c cincoenta, Autorisat· o credito sup
plementar uc duzentos contos de réis para as despezas 
lia dita rubrica, devendo esta medida sct' levada em tempo 
competente ao conhecimento do Coqw Legislativo. Pedro 
de AI cantara Bellegarde, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim 
entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em trinta de Janeiro de mil oitocentos cincoenta c <Juatro, 
trigcsimo terceiro da lndcpeudencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Pedro de A/cantara Beltfgardc. 

DECHETO N.• 1.317- de 30 de Janeiro de 185~. 

Abre hum credito supplcmcl!lar de 100. OOO.j]')OOO para 
as despczas da Fabrica da Polcora no corrente e.rcrcicio. 

Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Hei pot· 
bem, nos termos do paragrapho segundo do Anigo quarto 
da Lei numero quinhentos oitenta c nove de uoYe de 
Setembro de mil oitocentos e cincocnta, Autorisar o cre
dito supplemcntar de cem contos de réis para occotTcr 
ao excesso da ucspcza, que se dá na rubrica dezascte 
(Fabrica tia Polvora) do Artigo se.\tO da Lei numero seis
centos sessenta e oito de onze de Setembro de mil· 
oÍIOCPII!O.~ CÍIICOPilta (' dOll'. !Jil'' fiXflll a I'PCPÍta (' d"~-
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li"' a par:1 o ~·orrrute I'Xt'I'Cicto, tkvrtulo esta medida ser 
IPvatla em tempo comprtcntc ao conhecimento do Corpo 
LPgi~lativo. Pedro de Atcantara Bellegardc , do Meu Con
selho , Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da 
Guerra , o tenha assim entendido, c f.1ça executar com 
os de!lpachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
trinta dr Janeiro de mil oitocentos cincocnta c quatro, 
trigP'ÍiiiO tPrePiro da IndPprndrncia e do lmperio. 

Com a nubriea <IP Sua 1\bgrst~df' o lmperauor. 

!'1'1(1'1; d,· :lfnm I aro B rl!egarde. 

I>Et:HFIO \."t.:ltH- de :10 de btwiro de 185~ . 

. lfanda e.rcrutol' a l.t'i .Y." GOl de tK de S1·!nnbro de 1850. 

Em yirtude das autoris;u;.:-~cs concedidas pela Lei ~-" 601 
dn 18 de Setembro de 1850, Hei por hem que, para execu
ção da mesma Lei, se observe o Regulamento lJUe com este 
baixa, assignado por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario (!'Estado dos Ncgocios 
do lm{H'rio, que assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palaclo do 1\io de Janeiro em trinta de Janeiro de mil oi
tocentos cincocnta e quatro. trigesimo tcrcriro da Indepen
denria e do I mperio. 

t :nm a Bnhrica de ~11;1 "la!l'rstarlt' n lmprrador. 

L!ti7. Pcdrrim do Cout/o Ferraz. 

Regu1anmlfo para r.recuçiio da L1'i ;Y.o 601 dl' 18 de Setem
bro de 18:)0 , a que se rrfnr o Vrcrrto drsta data. 

CAPHTI.O I. 

na llepar/i('iio (,'aul das Tn.,-as Publicas. 

Art. 1. 0 A Repartic.Jo Geral das Terras l'nblicas, crcada 
pela Lei :'11. o 601 de 18 de Setembro de 1850 , fica subordi
nada ao 'Iinistro P Scm·tario d'Estado dos Negoóos do lm
JWrio. f' constará de hum Hircctor t;eral das Tt>iTas Publicas. 
(hrfc da Repartiç~u, c c!(· hum Fi'''-11. 
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A Secretaria so comporá de hum Otlkial Maior, dois Offi
eiacs, quatro Amanuenscs , hum Porteiro, e hum Continuo. 

Hum Official e hum Amanuense serão habcis em dese
nho topographico, podendo ser tirados dentre os OIHdaes do 
Corpo de Engenheiros, ou do Estado Maior de 1." Classe. 

Art. 2. o Todos estes Empregados serlio nome<Hios por 
Decreto Imperial. excepto os Amanucnses, llorteiro, e Con
tinuo, que o serlio por Portaria do :\linistro e Secretario do 
Estado dos Negocios do Imperio; e teriio os yemimentos so
guintes : 

Director Geral, quatro conto~ de r1~i,; ...... !LOOO~OOO 
Fiscal, dois contos e quatrocentos mil rei~ ... 2. 400;;{}()0 
Ofllcial Maior, trcs contos c duwntos mil rt·is. 3. 200t000 
Olfieiaes (cada hum), dois contos e quatro-

rentos mil réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ·~oo~ooo 
A.ma,r~ucnses (tada hum), hum conto e duzen-

tos nnl re1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . :W01)000 
Porteiro, hum conto do r(•is. . . . . . . . . . . . . . . 1. 000-ltOOO 
Continuo , seisc-entos mil réis. . . . . . . . . . . . . . 600~000 
Art. 3. o Compete á Hepartição ()era! das Terras Publicas: 

~ 1. o Dirigir a medição, divisiio. e desaipção das terras 
devolutas, c prover sobre a sua conscrvaç1'ío. 

§ 2.• Organisar hum Hegulamento especial para as medi
ções, no qual indique o modo pratico de proceder á cllas , 
e quaes as informações, que devem conter os memoriaes, de 
que trata o Art. 16 deste Regulamento. 
~ 3. o Propor ao Governo as terras devolutas, que deverem 

ser reSflrvadas: 1. o para a oolonisação dos indígenas : 2. o para 
a fundação de Povoações, abertura de estradas, c quacsquer 
outras servidões, c assento de Estabelecimentos Publicos. 

§ 4. o Fornecer ao Ministro da .Marinha todas as informa
ções, que tiver ácerca das terras devolutas, que em razão de 
sua situaç1'ío, c abundancia de madeiras proprias para a cons
trucçlio naval, convenha reservar para o dito fim. 

§ 5. 0 Propor a porção de terras medidas, que annualmente 
deverem ser vendidas. 

§ 6. • Fiscalisar a distribuiçl'io das terras devolutas , e a 
regularidade das operações da venda. 

~
§ 7. o Promover a colonisação naciona I , e cstrangei r a. 

8. • Promover o registro das terras possuídas. 
9. • Propor ao Governo a formula. que devem ter os 

títulos de revalidaçiio, c de legitimação de terras. 
§ 10. Organisar. e submelter á approvação do Governo o 

Regulamento, que deve reger a sua Secretaria , e as de seus 
Delegados nas Províncias. 

§ 11. Propor finalmente todas as medidas, que a expe
riencia for demonstrando conveniente; para o bom desempe
ttho de suas attribuiçõcs , e melhor exccuc;rw da Lei ;"~f. o 601 
c!" 18 de Setembro de !8:jO, ·~ de,tc lk:zulamento. 
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Arl. .r, .. " Todas as ordens da Heparliçiío (jeral elas Terras 
Publicas relali\·as á medição, divisão, c dcscripção das terras 
drvolnlas nas Províncias; á sua conservação, venda, c dis
tribuição; á colonisação nacional c estrangeira, serão assigna
dns pelo Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgccios do lrn
perio, c dirigidas aos Presidentes das Províncias. As infor
maçües porem , que forem twressarias para o regular anda
tr.ento do seniço ú cnrgo da mesma Beparliç.ão, poderão 
ser· exigidas pelo Director (~eral de st•ns Delegados, ou rc
qnisitndns das Aulorida<les, incnmhitl<lS por este ltcgulamcnto 
do registro das terras possui das, da mctliçiio, <liúsão , c<m
scrvação, fisealisação, c venda das terras devolutas, c tia lc
gitilllação, ou n~valitlaçiío <la' <JIIC estão sujeitas i.Í estas for
malitladcs . 

. \rt. !)." Compclt) ao Fiscal: 
~ t. o Dar p:u·crer por escripto solH'C todas as questões de 

terras, de q1w lrala a LPi N.o GOL de 18 de Setembro de 
JS:)O, t) em qne estiYCJ't)lll cnvohiclos direitos, e interesses 
do Estado, c tiYt)l' clt~ in!Pnir a 1\Pparlir;ão f~cral das Terras 
Publicas, em \ iri11de dc~k lit'gulauH'nlo, ou por ordem do 
Governo. 
~ 2. o lnformnr sobre os rct.;ur,;o' intt~rposlos das decisões 

elos l'resirlentes das Províncias para o Govt~rno Imperial. 
~ 3." Participar ao Director <~era! as faltas cornmcttidas 

por quaesquer Autoridades, ou Empregados, qne por este He
gulamenlo teem de cxcret•r funeçües concernentes ao r0gistro 
das terras possuídas, á consenação , ,·cnda , medição, de
marcação, e fiscalisaçiío das terras devoluta,;, ou que estão 
sujeitas <Í revalidação, c legitimação pelos Arts. 4." e 5. 0 da 
Lei N. 0 601 de 18 de Setembro de 1850. 

§ !.,.o Dar ao Direclor Gcn1l todos os esclarecimentos, c 
inl'ormaçõcs, que forem exigidos pnra o bom andamento do 
seniço. 

Art. G. o Haverá nns Províncias hmw1 Hcpartição Especial 
das Terras Publicas ncllas existentes. l~sla Heparlição será 
subordinada aos Presidentes das Províncias, c dirigida por 
hum Delegado do Dircctor Geral das Terras Publicas ; terá 
hum Fiscal, que será o mesmo da Thcsouraria; os Om
ciacs c Amanuenses, que forem ncccssarios, segundo a affiucn
cia do trabalho, c hum Porteiro servindo de Archivista. 

O llclcgado, c os Oillciacs serão nomeados por Decreto 
Imperial; os Amanucnscs, c o Porteiro por Portaria do Mi
nistro c Secretario d'Eslado dos Negocias do Imporia. Estes 
I~mprcgados perceberão os vencimentos, que forem marcados 
por Decreto, segundo a importancia dos respectivos trabalhos. 

Art. 7.• O :Fiscal da Hcparlição Especial das Terras Pu
blic;Js dcyc: 
~ I.'' ]),n parecer por t''l'l'iplo :;p!Jrc lodn:; a' questões 



( 13 ) 

dt1 terras, de que trata· a Lei N.o 601 de 18 de Setembro 
de 1850, e em que estiverem envolvidos interesses do Estado, 
c tiver de intervir a Repartição Especial das Terras Publicas , 
em virtude da Lei, Regulamento, c ordem do Presidente da 
Província. 
~ 2. 0 Participar ao Delegado do Chefe da Hcparliçãn Ge

ral, a fim de as fazer subir an • tthecimcntu do Presidente 
da Província, c au du mesmo Chefe, as faltas cummeltidas 
pur quacsqucr Auturidadcs, ou Empregados da respectiva Pro
víncia , que pur este Hcgulamcntu tccm de exercer funcçõcs 
concernentes ao rcgistru das terras possui das, á conservação, 
,·enda, mediçiíu, dcmarcaçfío, c fiscalisaçfío das terras devo
lutas, ou que estfío sujeitas lÍ revalidaçãu e legitimação pelos 
Arts. 4. 0 c 5." da Lei N.o 601 de 18 de Setembro rle 1850. 
~ 3." Prcstnr ao Delegado do Chefe da Hcpartição Geral 

todos os esclarecimentos. c inforrnnções, que forem por ellc 
exigidos para o bom andamento do serviço. 

Art. 8. o O Governo fixarú os cmolnrncntos, que as par
tes lccm de pagar pelas ~ertidõcs, copias de mappas , c 
quacsqucr outros documentos passados nas Secrctarins das 
Hcpartiçõcs Geral c Espcciaes rias Terras Publicas. Os títulos 
porem das terras, distribuídas em vi rludc da Lei N." 601 de 
18 de Setembro de 1850, somente pagarão o imposto fixado 
no Art. 11 da mesma Lei. 

Os cmulumentos, c imposto serão arrecadados como renda 
do Estado. · 

Art. 9. 0 O Dircclor Geral das Terras Publicas, nos im
pedimentos tcmporarios, será substituído pelo Ollicial Maior 
da Hepartição; c os Delegados por hum dos Officiaes da 
respectiva Secretaria, designado pelo Presidente da Província. 

CAPITULO II. 

Da medirão das Terras Publicas. 

Art. 10. As Províncias, ond<~ houver terras devolutas, 
serão divididas em tantos districtos de medição, quantos 
convier, cmnprehcndcndo cada districto parte de h uma 
Comarca , huma ou mais Comarcas, c ainda a Província in
teira , segundo a quantidade de terras dcvulutas alli existen
tes, c a urgencia de sua mcdiçãu. 

Art. 11. Em cada districto haverá hum Inspeelor Geral 
das medições, ao qual serão subordinados lantos Es<~rcven
tcs, Dcscnhadorcs, e Agrimensores, quantos co11vier. O Inspc
clor (;cral sc1·ri nomeado pelo (;ovcrno, sob proposla do 
Dircctor Geral. Os Escreventes, Dcsenllr:<lorcs, c Agrimen
sores serão nomeados pelo Inspcctor (~eral , com approvaçfio 
do Presidente da Província. 
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Art. 12. As medições serão !'citas por territorios, que 
regularmente formarão quadrados de seis mil braças de lado, 
subdivididos em lotes, ou quadrados de quinhentas braçns de 
lado, conforme a regra indicada no A1·t. 1~ da Lei N. 0 601 
de 18 de Setembro de 1850, e segundo o modo pratico pres
cripto no Regulamento Especial, que fo1· organisado pela Re
partição Geral das Terras Publicas. 

Art. 13. Os Agrimensores trabalharl'ío regularmente pu1· 
contracto , que farão com o lnspector de cada districto , c no 
qual se fixará o seu vencimento por braça de medição, 
eomprehendidas todas as despczas com picadores , homens 
de wrda, demarcaçi'ío, &c., &c. 

O preço maximo de cada braça de mediçi'ío será estabe
lecido no Hegularuento Especial. 

Art 14. O lnspector ho o responsavel pela exactidão 
das medições; o trabalho dos Agrimemores lhe será por 
tanto submettido ; e sendo por elle approvado, procederá á 
formação dos mappas de cada hum do~ territorios medidos. 

Art. 15. Destes mappas fará eKlrahir tres copias, huma 
para a Repartiçllo Geral das Terras Publicas, outra para o 
Delegado da Província respectiva, c outra que deve perma
necer em seu poder; formando a final hum mappa geral 
do seu districto. 

Art. 16. Estes mappas serllo acompanhados de memo
riaes, contendo as notas descriptivas do terreno medido, o 
wdas as outras indicações, que deverem ser feitas em con
formidade do Regulamento Especial das medições. 

Art. 17. A medição começará pelas terras, que se repu
tarem devolutas, e que não estiverem encravadas por posses, 
annunciando-sc por editaes, e pelos jornaes, se os houver 
no districto, a mediçllo, que se vai fazer. 

Art. 18. O Governo poderá com tudo, se julgar con
\·eniente, mandar proceder á medição das terras devolutas 
contíguas tanto ás terras, que se acharem no domínio par
ticular, como ás l)Osses sujeitas á legitimaçllo, e sc:.;marias, o 
concessões do Governo sujeitas á revalidaçllo , respeitando os 
limites de h umas, c outras. 

Art. 19. ~este caso, se os proprietarios, ou posseiros 
visinhos se sentirem prejudicados, apresentarão ao Agrimensor 
petição, em que exporão o prejuízo, que so!Trerem. Não obstante 
continuat·á a mediçfio; e ultimada clla, organisados pelo Ins
pcctor o memorial, e mappa respectivos, será tudo remet
tido ao Juiz Municipal, se o peticionario prejudicado for pos
suidor, ou sesmeiro não sujeito á legitimaçlio, ou revalidação, 
e ao Juiz Commissario creado pelo Art. 30 deste Regula
mento, se o dito peticionaria for possuidor, ou scsrneiro su
jeito á revalidação, ou legitimação. Tanto o Juiz Municipal, 
rumo o r:ommissario darão vista aos oppoente~ por cinco 
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dias para deduzirem seus embargos, que serão decididos, os 
deduzidos perante o Juiz Commissario nos termos, o com o 
recurso do Art. 47; c os deduzidos perante o Juiz Municipal 
na fórma das Leis existentes, e com recurso para as Auto
ridades judiciarias competentes. 

Art. 20. As posses estabelecidas depois da publicação do 
presente Regulamento• nl!.o devem ser respeitadas. Quando os 
Inspectoros, e Agrimensores encontrem semelhantes posses, 
o participarão aos Juizes l\lunicipacs para providencial-em na 
conformidade do Art. 2. • da Lei supracitada. _ 

Art. 21. Os Inspcctores nl'lo terão ordenado fixo, mas 
sim gratillcaç~s pelas medições, que fizerem, as quaes serlío 
estabelecidas sob proposta do Director Geral das Terras Pu-
blicas, com attenção ás difficuldades, que offerecerem as terras 
a medir. 

CAPITI:Lo 111. 

Da revalidação, c legitimação das terras, e nwdo pratico de 
e.rtremar o dominio publico do particula-r. 

Art. 22. Todo o possuidor de terras, que tiver titulo le
gitimo da acquisição do seu dominio, quer as terras, que fi
zerem parte dclle, tenhi'ío sido originariamente adquiridas por 
posses de seus antecessores, quer por conces~ues tle sesmarias não 
medidas, ou não confirmadas, nem cultivadas, se acha ga
rantido em seu domínio, qualquer que for a sua extensão, 
por virtude do disposto no § 2. 0 do Art. 3.• da Lei n. 0 601 
de 18 de Setembro ele 1850, que exclue do domínio publico, 
o considera como não devolutas , todas as terras, que se acha
rem no domínio particular por qualquer título legitimo. 

Art. 23. Estes possuidores, bem como os que tiverem 
terras havidas por sesmarias, e outras e-oncessões do Governo 
Geral, ou Provincial ni'ío incursas em commisso por falta de 
cumprimento das condições de medição, confirmação, e cul
tura , não tem precisi'ío de revalidaçi'ío, nem de legitimaçl'lo, nem 
de novos títulos para poderem gozar , hypothecar, ou alienar 
os tenenos , que se achi'ío no seu domínio. 

· Art. 24. Estão sujeitos á legitimaçi'ío : 
§ 1.0 As posses, que se acharem em poder do primeiro occu

pante , não tendo outro titulo senão a sua oocupaçã.o. 
§ 2. o As ,q:;..1.- posto se achem em poder de segundo occu

pante, não ti ~ção.n sido por este adquiridas por titulo legitimo. 
§ 3. 0 As que~ achando-se em poder do primeiro occupante 

até a data da publicação do ·presente Regu!amento, tiverem 
sido alienadas contra a prohibíção do Art. 11 da Lei u. o 601 
de 18 de Setembro de 1850. 

Art. 25. São títulos legítimos todos aquelles, que srl!"undP 
o dirrito si'lo aptos para transfrrir o flominio. 
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Art. 2G. Os esniplos particulares de compra e venda , ou 
doação, nos casos em que por direito são aptos para transferir 
o domínio de bens de raiz, se cQnsidcrão legítimos, se o paga
mento do respectivo imposto tiver sido verificado antes da pu
blicação deste Regulamento : no caso porl-m de que o paga
mento se tenha rt'alisado depois dessa data, nfío dispensarão 
a legitimação, se as terras transferidas hmnerem sido adquiridas 
por posse, c o que as transferir tiver sido o seu primeiro 
occupante. 

Art. 27. Estão sujeitas á revalidação as sesmarias, ou outras 
concessões do Governo Geral , ou Provincial que, estando ainda 
no domínio dos primeiros sesmciros, ou concessionarios, se 
acharem cultivadas, ou com principio de cultura, e morada ha
bitual do respectivo scsmeiro, ou concessionario, ou de quem o 
represente, c que não tiverem sido medidas, e demarcadas. 

Exccptuão-sc porêm aqucllas sesmarias, ou outras concessões 
do Governo Geral, ou Provincial, que tiverem sido dispensadas 
das condições acima exigidas por acto do poder competente; 
e bem assim as terras concedidas á Companhias para estabe
lecimento de Colonias, c que forem medidas e demarcadas 
dentro dos prazos da concessão. 

Art. 28. Logo que for publicado o presente Hegulamcnto, 
os Jlrcsidcntcs das Províncias cxigirúo dos Juizes de Direito, 
dos Juizes J\Iunicipaes, Delegados, Subdelegados, c Juizes de 
l'az informaçao circumstanciada sobre a cxistcncia, ou nao cxis
t•~ncia em suas Comarcas, Termos c Districtos de posses su
jeitas á legitimação, c de sesmarias, ou outrns concessões do 
Governo Geral, ou Provincial sujeitas á rcvalidaçao na fórma 
dos Arts. 24., 25, 26 c 27. 

Art. 29. Se as Autoridades, á quem incumbe dar tacs 
informnçõcs, dcixarrm de o fazer nos prazos marcados pelos 
!'residentes d:.1s Províncias, scrao punidas pelos mesmos Pm
sidcntcs co:n a multa de cincoenta mil réis, c com o dobro 
nas reincidenciGs. 

Art. 30. Obtidas as necPssarias informações, os !)resi
dentes das Províncias nomcarlio para cada hum dos Municí
pios, l'm que existirem sesmarias, ou outras concessões do Go
veruo Geral , ou Provinl'ial , sujeitas á revaíidação , ou posses 
sujeitas á legitimação, hum Juiz Commissario de medições. 

Art. 31. Os nomeados para este emprego , que não ti
verem legitima escusa , a juizo do Prcsida"' 1";~la Província, 
serão obrigados a aceita-lo, c poderão ser ser~tpcllidos á isso 
por multas até a quantia de cem mil réis. 

Art. 32. Feita a nomeacão dos Juizes Commissarios das 
111Nl iç.iks, o Presidente da Província marcará o prazo, em que 
di'YPrão ~rr medidas as lt•rras adquiridas por posses sujeitas á 
lc;.:itinla~·fio, ou pPr sesnwi·ias, ou outras concessões, que estrjão 
pnr medir, ,, snjl'i[;,, :i rnalida•Jío, noarcandn maior ou llH'lHlr 
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prazo, segundo as circumstancias do Município, c o maior mt 
menor numero de posses , e sesmarias sujoitas á legitimação , e 
revalidação, que ahi existirem. 

Art. 33. Os prazos marcados poderão ser prorogados pelos 
mesmo5 Presidentes, se assim o julgarem conveniente; c neste 
caso a prorogação aproveita a todos os possuidores do Muni
cípio para o qual for concedida. 

Art. :14. Os Juizes Commissarios das medições são os com
petentes: 

1. o Para proceder á medição , c demarcação das sesmarias , 
ou concessões do Governo Geral, ou Provincial, sujeitas á reva
lidação, c das posses sujeitas á legitimação. 

2. o Para nomear os seus respectivos Escrivães, c os Agrimen
sores, que com ellcs devem proceder ás medições, c demarcações. 

Art. 35. Os AgrimeHsorcs serão pessoas habilitadas por 
qualquer Escola nacional, ou estrangeira, reconhecida pelos 
respectivos Governos, c em que se ensine topographia. Nu. 
falta de titulo competente serão habilitados por exame feito 
por dous Olllciaes do Corpo de Engenheiros, ou por duas pes
soas, que tenhão o curso completo da Escola Militar, sendo os 
Examinadores nomeados pelos Presidentes das Províncias. 

Art. 36. Os Juizes Commissarios não procederão á me-
dição alguma sem preceder requerimento dt~ parte: o reque
rimento deyerá designar o lugar, em que h e sita a posse, ses
maria, ou concessão do Governo, c os seus confrontantes. 

Art. 37. Hequerida a medição, o Juiz Comrnissario, ve
rificando a circumstancia da cultura cffectiva, c morada habi
tual, de que trata o Art. G. o da Lei n. o G01 de 18 de Setembro 
de 1850, c que não são simples roçados, derribadas, ou queimas 
de matos, e outros actos semelhantes, os que constituem u 
pretendida posse, marcará o dia, em que a deve começar, fa
zendo-o publico com antecedencia de oito dias, pelo menos, por 
editaes , que serão affixados nos lugares do costume na Freguezia, 
em que se acharem as possessões , ou sesmarias, que houverem 
de ser legitimadas, ou revalidadas; e fazendo citar os confron
tantes por carta de cdictos. 

Art. 38. No dia assignado para a medição, reunidos no 
lugar o Juiz Commissario, Escrivão , e Agrimensor, c os demais 
empregados na medição, deferirá o Juiz juramento ao Escrivão, 
c Agrimensor, se já o não tiverem recebido; c fará lavrar 
termo, do qual conste a fixação dos cditacs, c entrega das 
cartas de citação aos confrontantes. 

Art. 39. lmmcdiatamente declarará aberta a audiencia, 
e ouvirá a parte, e os confrontantcs, decidindo administrativa
mente, e sem recurso immcdiato, os requerimentos tanto ver
b;;es, como escriptos, que lhe forem apresentados. 

Art. ft.O. Se a medição requerida for de sesmaria, ou outra 
concessão do Governo, fará proceder á ellu de conformidad~~ 
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com os n1mos, e confrontações desígnauos 110 titulo de con
cessão; com tanto que a sesmaria tenha cultura eiTecliva, e 
mora da habitual , como determina o Art. 6. • da Lei n. • 60 t 
de 18 de Setembro de 1850. 

Arl. 1•1. Se dentro dos limites rla sesmaria, ou concessão 
PllConlrarem posses com cultura cflectha, c morada habitual, 
em circumstancias de serem legitimadas, e"l.aminarão se essas 
possPs tem em St'\1 favor alguma das Pxcepçiies constantes 
da srgunda parte do~ 2." do Art. 5." da Lei n." 601 de 18 
til' Setembro de 1850; c verificada alguma das ditas cxecpções, 
em favor das posses, deverão e! las ser metlidas, a fim do qw~ 
os respectiws posseiros obtcnhfto a sua lt•gilimaçfto, mcdimlo-se 
ne:;te caso para o sPsmeiro, ou t:onn•ssionario o lt'tTPno, que 
n·star da sesmaria, ou concessão, se o sesnwiro nfio prefl'rir o 
r<~tdo. de que trata o ~ 3." do Ar L. 5." da Lt•i. 

Art. 1~2. Se porêm as posses, que SP aeharem nas SPS

marias, ou t:oncrssiiPS, não tiverem em seu fa\or alguma das 
ditas exccpçiks, o Juiz Commissario fará proceder á avali<H:fw 
d<Js brmfeitorias, qn1~ uell<Js existirem; e entregue o seu valor 
ao possPiro, ou t'OillfJt'lcntemenle !leposita!lo, se este o não quiwr 
rcrelwr, as fará tle~pejar, procl'den!lo ü Jllt•diç.iio de eonformi
rbde eo1n o titulo da sesmaria , ou cout'cssiio. 

1\rl. 4:t A ;naliação das bemfeitorias se far<i por dous 
arbitrns nomeados, hum pelo sesmeiro, ou conct•ssionario , e 
o outro pelo posseiro; c se aquelles discordarem na avaliação, 
o Juiz Conunissario nomeará hum lercPiro arbitro, cujo \Oto 
pn•valect•rá, e em que poderá concordar com hum dos dous , 
ou indiear uonl valor, com tanto que não esteja lúra dos li
mites dos prt~ços arbitrados pelos outros dous. 

Art. 44. ~c a medição requerida for de posses não situa
tias dentro dt' sesmarias, ou outras couressões, porêm em ter
renos, que se adwssPm derol utos, e ti \l'rt'm sido adtJniridas por 
on:up:1ção prinwria, ou ltaüdas sem titulo legitimo do primeiro 
occupante, derem ser legitimadas, estnwlo cultivadas, ou com 
principio lle cultura, c morada habitual do respecti\0 posseiro , 
ou de quem n represente, o Juiz Commissario fará estimar por 
arbitros os limites da posse, ou seja t'lll terras de cultura, ou 
em ('alllpos de eriaçlio; e verificados Psses limites, e calculada 
pelo Agrimensor a área nellcs contida, fará medir para o pos
seiro o terreno, que tiver sido cultivado, ou Pstiver oceupado por 
anímars, sendo tenas de criação, c outro tanto mais de ter
reno dcvoluto, que houver wntiguo; com tanto que não prt-ju
dittue a terceiro, c que ern nenhum easo a ex.tensão total da 
posse execda a huma sesmaria para cultura, ou criação igual 
;í~ ullimas concedidas na mesma Comarca, ou na mais visinha. 

Art. 45. Se n posse, que se houver de medir, for limitada 
JIOI' outrns, cujos ]lOSseiros possão ser prejudicados com a csli
HitlÇãu <lo ll•nPno orrnpado, cada hum dos poss<:iros limitro-
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phes nomeará hum arbitro, os quaes, unidos ao !lo meado pelo 
pr·imeiro, cujo terreno se vai estimar, procederão em commum 
á eslimaçiío dos limites de todas, para proceder-se ao calculo 
de suas áreas, e ao rateio segundo a porção , que cada hum 
posseiro tiver cultivado, ou aproveitado. Se os arbitros não 
concordarem entre si . o Juiz nomeará hum novo, cujo voto 
prevalecerá, e em quo poderá concordar com o de qualquer 
elos antecedentes arbitros, ou indicar novos limites; com 
tanto que estes não comprehendão, em cada posse, árcus 
maiores ou menores do que as comprehcndidas nos limites 
estimados pelos anteriores arbitros . 

. \rt. 46. Se porôm a posse ni'ío for limitada por nutras, 
qun possfio ser pn~judieadas, a estimação do leJTPllO aprowi
tado, ou ocwpado por animaes se furá por dous arbilros, hum 
nomeado pelo posseiro, c outro prlo Eseriviío, que serrir;í 
nesk easo de l)romotor do Juizo; c se discordan~rn rsles, o 
.lniz nomeani hum terceiro arbitro, que pod1TÚ concordar com 
hum dos dous prinwiros, ou fixar noyos limites; eom tanto que 
sejiío <lPnlro do terreno incluido entre os limites estimados pelos 
outros dous. 

Art. /~7. Nas mt>dições, tanto de sesmarias, c oulras ron
cPssüPs do (;o\'erno lieral, e Provinda!, suj<·itas ü re\alidru:iio, 
como nas possrs sujPitas ú l<'gilimação, as d<·<·isües dos arhi
tros, aos quaes serilo suhmdtidas•pelo .Juiz Commissario todas 
as qurstiies, e duvidas de ll1do, que se susritarcm, ni'ío seri\o 
sujeitas a J'l)eurso algum ; as dos JuizPs Commisarios porêm, 
que versarmn sobre o direito dos scsmdros, ou posseiros, e seus 
eonli·ontantes, estão !Oujeitas a recurso para o Presidc·nte d<J 
Província, e deste para o Governo Imperial. 

Art. 48. Estl's recursos não suspenderão a <'Xe<:n<;ão : ui
limada ella, e feita a demarcação, eseriptos nos autos todos os 
termos respectivos , os quaes serão tarnbcrn assignados pelo 
Agrimensor, organisará este o mappa, que a deve esclarecPr; e 
unidos aos autos totlos os mqucrinwntos eseriptos, que tin·r ha
\ido, e lodos os documentos apresnntados pelas partl'S, o .Juiz 
Cornmissarin a julgará por linda; fará extrahir hum traslado dos 
autos para liear em poder do t:serivão, e remctterá os originaes 
ao Presidente da Pro~ incia, ainda quando não tenha havido in
t!wposição de recurso. 

Art. 49. Recebidos os autos pcl<' Presidente, e obtidos 
por elle todos os esclarecimentos, que julgar necessarios, ouvirá 
o parecer do Delegado do Director Geral das Terras llublieas, 
o este ao Fiscal respectivo, e daní a sua deeisão, que será pu
h li cada na Secretaria da Prcsidencia, c registrada no respectivo 
Livro da porta. 

Art. 50. Se o Presidente entender que a mediç.ão foi ir
rqwlat·, ou qne se não guardou ;ís partes o S<'ll direito, l'm 
conli.ll'lllidacle da Lei N.o 601 de 18 dP Setembro rle 18ii0. " 
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do prrsenlc Regulamento, mandará proceder iÍ nova mcdiçlío, 
dando as instrucções nccessarias á correcção dos erros, que tiver 
haYido; e se entender justo, poderá condemnar o Juiz Com
missarlo, o F.~crivão, e Agrimensor a perderem os emolumentos, 
<[UP tiverem JlCIT<'biflo pela ffl('(lição irn·;mlar. 

Art. 51. Sr o julgamPnto flo Presidente approvar a mo
<lil;fío, serão os autos r<'lllf'ltidos ao Dni<'(Iado do Director Geral 
<las T<'JTas Publicas para !i1zer passar ern favor do posseiro, ses
rneiro, ou concessionario o n·spectiHI titulo de sua possl'SSiHI, 
sP,IIlaria, ou t•onct•ssão, depoi~ de pagos nu Thcsouraria os di
reitos d<~ Chancellaria, segundo a taxa do Art. 11 da Lei ~ .• 
601 d<~ 18 de Setembro de 1850. Os títulos serão assignados 
prlo Presidrn tP. 

Art. 52. nas <kcisi'ies do PrPsid<·ntc da Prm incia dft-sc 
rcrmso para o Gowrno lmpc·rinl. f:str n·curso será in!Prposto 
1'111 rPqucrirnrnto aprPsentado ao Srcrdario da Prrsidrncia, dentro 
de· <l<·z dias, ('()ntadns da data da publicação da decisão na Se- J 

c:rl'!aria; e sendo as,.;im apn·sPnla!lo, suspendPr:í a t'Xt'CtH:ão da 1 

d<·c·isão, <'III quanto pend<'r o n·c·urso, CJIIC ser;i remcltido ofTi- / 
dainwnt<~ rwlo inleruwdio do :\Iinislro e !"lendario d'Estndo dos 
:\c·~~orios do Imperio. 

Art. 53. Os concPssionarios de sPsmarias que~, posto trnhão ] 
sillo medidas, estão sujPilos ;í revalidação por falta do cumpri- ·· 1 

m<·nto da condição de confirrnnção, a n•querrrão aos Presi-
denks das Provindas, os quac•s mandarão expedir o cornpr-
l<~Hl!~ titulo pelo HPI<'J.W!Io do Dircdor Geral rias Tt~rras Pu-
}Jlicas, SP da IJH•diçiío llonwr sPnt<•nça passada em julgado. 

Art. 5'~. Os com·pssinnarios de sPsrnarias que, posto tenhão 
sido medidas, não tiwn•rn SPntcnça de mrdição passada em 
julgado, dewrão lilZ<'r procer!Pr á mrdição nos tPrmos dos Arts. 
3H c· r~o para podc•rpm olJter o titulo rk revalidação. 

Art. 55. Os Presidentes rias Províncias, quando nomea
rr·rn os Juizes f:ommissarios df' rnrdiçõ<·s, marcariio os salarios 
t' f'rnnlumrntos, que rstes, seus l~scrivães, c Agrimensores deverão 
rerrhcr das parlps pelas mediçõrs, que fizrrem. 

Art. 5o. Findo o prazo marcado pPlo Presidente para mc
rli~·ilo <las sc·smarüts, ~~ concessõps do Govrmo sujeitas á rcvali
clação, e das possPs sujrilas á leg-itimação, os C:ornmissarios in
formarão os Presidentes do estado das medições, c do numero 
das Sl'smarias, e posses, que se aeharem por medir, dedarando 
as f:msas, que~ houverem inhibido a ultimação das rncdiçõrs . 

. \rt. 5í. Os l'rPsidentf's ;[ vista destas inf(•rrrwçõcs delibe
rarão sobre a justiça, c conveni<'nl'ia da roncessão de novo prazo; 
" n•snln·ndo a eoJH'·I'Ssão, a communicarão aos Commissarios 
para prosP:.:uin•m nas lll('diçiJI's . 

. \rt. 5R. Finrlos os prazos, que tiYerrm sido fonccdidos, 
os l'n·,;idPilfí',; fitr<lo clt-rlarar pPlns Commissarios aos possuidorc!' 
"'' ft•JTiiS. 'fi"' lhl'l'<'lll tlf'ixad<• ri" t·Hmprir a obrii!<Wiio rk 01s 
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fazer medir, que ellcs tcem cahido em commisso, c perdido 
o direito a serem preenchidos das terras con('edidas por seus 
ti tu los, ou 110r favor da I,ei N. • 601 de 18 de Setembro de 
185ü, c desta circumstancia farão as convenientes varticipações 
ao I>ele~ndo do Director Geral das Terras Publicas, e rste ao 
rt>ferido Director, a fim de dar as providencia~ para a medi
ção das terras devolutas, que licarcm existindo em virtude dos 
ditos commissos. 

CAPITULO IV. 

Da medi('üo das terras que .çc acharem no domínio zwrtiwlar 
por qualquer titulo legitimo. 

Art. 5!). As possrs originariamPnte adquiri(las JIOr occu
paçlin, que nfto Pstflo snjPitas <Í ie~itimar.fto por se acharem 
actuahnrnte no domínio particular por titulo lc~it imo, podem 
ser com tudo legitimadas, se os propriPiarios prdenderem obter 
título de sua possPssão, passado pela Hnpartição Geral das Terras 
l)ublieas. 

Art. 60. Os possuidores, qun rstiverf'm nas circumstancias 
do Artigo antecedente, n•qm~rerfto aos Juizrs i\IuniripaPS me
dição dns I PITas, que se achan·m no SPU clominio por titulo le
gitimo ; (~ PS!Ps ;í vistn do n•spPctho I i lu lo a lletPJ"JIIinarfto, ci
tados os conl'rontan!t's. 1\"o procPsso de taes medi<;ües guardar
se-hão as Leis e Hegulamentos existentes, e de conformidade 
com suas disposiçües se darão todos os rf'cursos para as Au
toridades .indiciarias existentes. 

Art. 61. Obtida a sentença de medição, e passada em 
julgado, os proprietarios poderão solicitar com c lia dos Presi
dentes de Província o titulo de suas posscssfícs; c estes o man
darão passar pela maneira declarada no Art. 51. 

Art. 62. Os possuidores de sesmarias, que, posto não 
fossem mrdidns, não estão sujeitas ;í revnlidação por não se 
acharem já no domínio dos concessionarios, rnns sim no de outrem 
com titulo legitimo, poderão igualmente obter novos titulos de 
sua propriedade, lhita a medição pelos Juizes Munieipaes nos 
termos dos Artigos antecedenks. 

Art. 63. Os Juizes de Direito, nas correições que fizerem, 
indngnrão se os Juizes l\'lunicipaPs são aetin1s, c diligentes em 
proceder ás medições, de que trata este Capitulo, ~~ que lhes 
li1rern requeridas; e achando-os em negligencia, lhrs poderão 
impor a multa de cem a duzentos mil rt~is. 1~sta multa, l>cm 
corno a dos Artigos antercd!'ntes, serão col>radas exeeuth a mente 
como dividns da Fnzenda Jlublica, c para esse fim ns Auto
ridades, que as impuzcrem farão as necessarins varticipnc;õcs aos 
lnspedores das Thcsourarias. 
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C\I'ITULO V. 

Da renda das Terras Publicas. 

Art. 64. A' nw1lida qtw se for Vl'rifirando a mediçlio, o 
dPiltan·;H;lio dos fPITiforios, 1'111 qw) dt'\1'111 sPr di\ididas as I!•!Til.'i 

derolut;~s, os llf'l,·gados do llin•,·tor f;f'l'al das Terras l'ublit"as 
l"t'lllf'llt•r;in ao dito DirPI'tor os 111appas da modição, e <lf'mar
f"a~·ão d1• cada li um dos ditos tf•JTilorios, al'olllpanhados dos I'I'SJH'

diros nu•rnoriat•s, I) rk infi,rma<:;io dt) todas as l'ircumsfaneias 
fitmntrPis, on dt•slil\orarPis ao !Prritorio medido, I) do valor elo 
cada braça qnadr;uJa, com af!Pnção aos pn·ços fixados no ~ 2." 
do Art. 14 da Ld l\"." GOl de 18 de S!'!PIIlbro de 18SO. 

Art. G5. O Din·ctor f ;,·ral, df' possP dos mappas, IIIPIIIO
ri;l\•s, ,. infhrmaç!it•s, propor;Í ao t;on·t·no lrnpPrial a VI'IHia das 
I PITas, ![111' não forem n•sf'rv;ulas pa;-a alguus dos fins df'l:larados 
IJO .\rl. 12 lia )pj :\." (iOl dt: IH de SP!mnhro do umo, li'!HIO 
af!Pnt;ão ;í rkmanda, f!lll' IHlll\·f'r ddlns f'lll rada ltunta das l'ro
lincias, n indirando o p;'f't:o minimo da hr;u;a quadrada, qtw 
dna SPJ' fixado na rordill'!llidadn do disposto no ~ 2." do Art. 
1-'1- da t'itada Lf'i . 

. \rl. (ili. ~\o (;o\l'l"llo Jmpt•rial mmpt>ln deliherar, como 
j11lgar l'onvrmiPnlt•, se as tt•nas nwdidas, e dPrnarradas df'H'IIl 

s1~r Vl'ndidas; quando o dt~wm ser: e st~ a wnda se ha de fhzcr 
I'ITI hasta publica, ou f,-ll'<t ddla; b!'m <'orno o preço mini mo, 
pf'lo qu;tl doviio St'l' \('IH)id;IS . 

. \ri. G7. Ht•soh ido 1wlo (;o,Prno Inqll'rial qm· a ,.1:nda 
se litt,:a !'111 hasta publica, e t•slalwiPt'ido o preço minirno, pr!'s
tTI'V!'riÍ o lll!'SIIIO (lovPI'!Hl o lugar, t'lll que a hasta publica se 
Ira de Yf'rifiear; as Anloridac!Ps p~:rantt: ljlll'lll ha de sPr feita, 
~~ as formalidadPs qnn dP\1'111 til'l' guanladas; rom tanto qne se 
obsen-e o disposto no % 2. 0 do .\ri. 14 da Lei N. 0 (i01 de 18 
11P S1'11•mhro dP 1R50. 

Arl. G8. TPnninada a hasta pnhliea, os lofps, que anda
rem nclla, c não forem vnndidos por falta de licitantes, poderão 
ser posteriormente vendidos liíra de! la, quando appareção prc
IPndPntPs. As offPrlas para t•ssc fim Sl'rilo dirigidas <10 Tribunal 
do Tlu·sonro \;wional na l'rmint·ia do 1\io de .Jar~t•iro, ~~ aos 
lnspPf'!on•s das Th1•sourarias nas outras l'rm incias do JmpPrio. 

Art. 0!). O Tribunal llll Tlwsonro \acionnl, n•rphidas as 
otr.·rtas, cmnorar;i o Dirt•1·tor f;<>ri!l das TPtTas l'ublil'as, e com 
sua <h'iisft~rwia litriÍ a n•nda pdn pn·t;o, qw· SP ajustar, não sendo 
lllf'llol· do que o 111inimo lixado para cada hrat;a quadrada, se
é: li lido sila qualidade, n situat;fin . 

. \rt. 70. S1~ <lS o(f,·rtas f(n·t•m feitas aos Inspt'cfort•s da.~ 
l'll''"'llr;Jrias nas outras l'rovinrias do Jmperio, f'S!Ps a snh
lill'lkr<'ln ao..; l"f'.'fH'cli\os l'n·sidPntPs para t!PI'iaran•m s~: approvão, 
"li 11~n a \<'lida: ,. n•• f':IS'l a!lit111ali\'O f'Oili<H·arfln n llt'lef:'adn 
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tio Hircülor GPral das Terras Puhlíea~, e com sua assislem:ia 
ultimarão o ajusk, verilicandu-sc a venda tlc cada hum tios 
lotes !los t<mnos do Artigo anteccdnntc. 

Art. 71. (luando o -l;overno Imperial julgue convf'niPllle 
lilzpr ve1Hler llíra da hasta publica algum, ou alguns dos ler
ritorios medidos, a venda sn verificará scinpre perante o The
Sillll"O Nadonal nos lermos do Art. (i!l. 

CAPITULO YI. 

Das terras rcscrnulas. 

Art. 72. SPri'io reservadas terras devolutas para coloni
saçiio, e aldeamento de indígenas nos tlistrictos, onde Pxislirem 
hordas sei vagens. 

Art. 73. Os lnspPclon·s, !) AgriJIH•nsorPs, IPlHlo noliela da 
PXísiPJH:ia dP t;ws horda:. u<ls lPtTWI dt)\olutas, <pw li\'PI'Pill dt~ 

lll<'dir, JH'ot·urarüo instruir-se dt> SI'U gPnio e indolP, do nunu'ro 
provavd <IP almas, qtw ellas contem, e da facílidadf', ou dillirnl
<lade, qtw houver para o seu ai<!Pamento; c de tudo inlill'Blarão 
o Director ti era! das 'feiTas Publicas, por intermNlio dos 1>elt>ga
dos, indicando o lugar mais azndo para o eslabelecinwnto do 
aldeanwnto, e os mPios de o ob!Pr; lwm como a exiPnsão de 
lt•JTa para isso lWt'l'Ssaria. 

Art. 74. A' vista de taes informações, o Director Geral 
proporá ao Governo Imperial a reserva das terras necessárias 
para o aldeamento , c todas as providencias para que este se 
obtenha. 

Art. 75. As terras reservadas l'ara colonisação de indí
genas, e por ellcs distribui das, são destinadas ao seu uso
fructo; c não poderão sei· alienadas, em quanto o Governo ltn
perial, por acto especial, não lhes conceder o pleno gozo dcllas, 
}lOf assitn o pcrmittir o seu estado de civilisação. 

Art. 76. Os mesmos Jnspcctorcs, c Agrimcnsot·es darão no
ticia, prlo mesmo inl<'rmeclio, <los lugares npropriados para a 
fundação de l'ovoaç.ões, alwrtura de <•slra(la:.;, e quaesq111~r ou
tras servidües, bem como para assento dt~ 1\slubelecimentos 
Publicos; e o Hirector ücral das Tt~nas Publicas proponí ao 
(loverno Imperial as reservas, que julgar conveniente~. 

Art. 77. As terras reservadas para fundação das Povoa
çües serão divididas, confonne o (ioverno julgar conveniente, 
PIII lotes urbanos c ruracs, ou somente nos primeiros. Estes 
não serão maiores de 10 braças de frente e 50 de fundo. Os 
ruraes poderão ter maior extensão, segundo as circumstancías 
o exigirem, não excedendo porêm cada lote de ~00 brat;as de 
frente sobre outras tantas de fundo. 

Depois de reservados os lotes que for~m necessarios para 
'•quarlrlamenlos, fortificações, cPmil<'rios, (fúra do recinln <ll1.f 



( "21! ) 

Povoac;t1es) , e quaesquer outros estabelecimentos e servidões 
publicas, será o restante distribuído pelos povoadores a titulo 
de aforamento perpetuo, devendo o foro ser fixado sob pro
posta do Director Geral das Terras Publicas, e sendo sempre 
o laudemio, em caso de venda,- a quarentena-. 

Art. 78. Os lotes , em que devem ser divididas as 
terras destinadas ü fundação de Povoa•;iies , serão medidos com 
frente para as ruas, c praças, traçadas com antecedencia, 
dando o Hirector Geral das 'ü~ITas Publicas as providencias 
necessarias para •a regularidade, e formosura das l,ovoações. 

Art. 7!}. O foro estabelecido para as terras assim re
servadas, e o laudcmio proveniente das vendas dellas serão 
applicados ao cal~·amrnto das ruas, c seu aformoseamento, á 
construcção de chafarizes, e de outras obras de utilidade das 
Povoações, incluindo a abertura e conservação de estradas dentro 
do districto que lhes for marcado. Serão cobrados, adminis
trados, e applicados pela fórma que prescrever o Governo quan
do mandar fundar a Povoção, e em quanto esta não for ele~ 
vada á categoria de Yilla. :\este caso a Municipalidade pro
verá sobre a cobrança c administração do referido foro, não 
podendo dar-lhe outra applicação, que não seja a acima men
cionaria. 

Art. 80. A requisição para a rrscrva de Terras Publicas, 
destinadas á construcção naval, será feita pelo Ministro e Se
cretario d'Estado dos Ne~ocios da Marinha, depois de obtidos 
os esclarecimentos, e inlorrnaçües neccssarias, seja da Hcpartiçlio 
Geral das Terras Publicas, seja de Empregados da 1\Jariuha ou 
de particulares. 

Art. 81. As terras rt~scrvadas para o dito fim ficarão sob 
a administração da Marinha, por cuja Bcpartição se nomearão 
os Guardas, <JUe devem vigiar na conservação de suas matas, 
c denunciar aos .Juizes Conservadores do Art. 87, aqucllcs que; 
sem legitima autorisação, cortarem madeiras, a fim de se
rem punidos com as penas do Art. 2. o da Lei n. o 601 de 18 
de Setembro de 1850. 

C_\l'ITCLO VII. 

lJas terras devolutas situadas nos limites do Impcrio com 
l'ai.:;cs estrangeiros. 

Art. 8t. Hcntro da zona de dez leguas contígua aos li
mites do Impcrio com Paizcs t~slrangeiros, e em terras dc
,.olutas , que o Governo pretender povoar, estabelecer-se-hão 
Culonias :\lilitares. 

Art. ~3. Para o estabelecimento de taes Colonias não he 
nccessario, que preceda a medição; porem esta dcvcni ser feita, 
lo!!o que for esta!Jdecida a Colonia, por Inspcctorcs, c Agri· 
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mensores especiaes, á quem ser11o dadas instrucções particu
lares para regular a extensão, que devem ter os territorios, quo 
forem medidos dentro da zona de dez leguas, bem como a ex
tensão dos quadrados, ou lotes, em rrue llão de srr subrlili
didos os tr.rritorios medidos. 

Art. 84.. Deliberado o estabelecinwnto das Colonias 1\li
Jitares, o fioverno marcará o numero de lotes, que llão de 
ser distribuídos f<ratuitarnenle aos Colonos, P aos outros povoa
dores nacionaes e estrungeiros: as condi•;ües dessa distribuiçuo, 
e as ,\utoridades, que llão de conferir os títulos. 

Art. 8::>. Os Emprezarios , qnc prdenderem fazer povoar 
qnacsquer terras dcvolutus compn·hendidas na zona de dez Jc
f'Uas nos limites do Imperio com Paizes cslran~H·iros, impor
tando pilra ellas , á sua custa, colonos nacion:ll's on Pstrang-eiros, 
deverão dirigir suas propostas ao (;overno Irnpr•rial, por inter
medio do Direclor üeral das Terras Publicas, sob <IS bases: 
1." da concessã.J aos ditos Em preza rios dl) dez leguas em !JUa
dro 011 o sen eqnivalentn p~ra cada Colonia de mil e seiscentas 
almas, sendo ns terras de cultura, ()quatrocentas sendo campos 
proprios para criaçiio de anirnaes: 2." rln hnm subsidio para 
ajuda da emprrza, que srrú rP;..:t!lado SPgundo as ditliculdadps 
qun f'!Ia otJ"erccer. 

Art. RG. As !PtTas assim concedidas de\"cr!'ío ser medidns 
a ctht',i' <In<; _T~'rr:\':'.':''?,'lrins pelos lnspedorl'.i, c A;..:rimr•n-;ores. na 
f<irma, qttP for dPsígni\rl!J'· •. nn ;"·In da conrrs~:1n. 

~0.' 

CAPITI LO \111. 

[)a 1'01/SC/'I'aÇ'!l(} dns /rrrrrs r/a(}{ll/1/S C rt/ftC!!lS. 

Art. 8í. Os Juizes i\Iunicipaes sfio os Conscrv:Jrlorrs das 
tcrrns devoluLI:i. Os llelcgados c Subdelegados exercl'rfio tam
bem as funr·çürs de Conscr\"adorrs e:n seus d istrictos, e , corno 
taes, de\"cr;ío proceder c.r-officin contra os que comrnelle
rcrn os delictos, de qun trata o Arligo SPguinte, e remetter, 
depois de preparados, os respectivos autos ao Juiz ~lunicipal do 
Termo pnra o juhmrnento linal. 

Art. 88. Os Juiws Municipars, log-o que receberem os 
autos nwncionndos no Artigo antecedente , ou clwr;ar ao seu co
nhecimento, por qualquer meio, que alguern se tern apossado 
de terras devolutas, on denibJdo seus matos, ou ndles lan
çado fogo, procederão immedintarnente cx-officio contra os 
delinquentcs, processando-os pela fôrma, por que se proecssão 
os que Yiolilo as Posturas :\lunicipues, c impondo-lhes as penns 
do Art. 2. 0 da LPi n. 0 601 de 18 de Setembro de 1850. 

Arl. 8fl. O mesmo procedimento terão, a requPt'imcnle> 
dos proprirtarios, contra o~ rJIH' se nposs<trrm de sun<> IPrraH. 
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c nellas derribarem matos, ou lançarem rogo; com tnnto que 
os llldi\'iduos, que praticnrem taes actos, não sejão lwreos 
conflnantes. :\este caso somente compele ao licrcu prejudicado 
a ac1;[ío chil. 

Art !JO. Os Juizes de Direito, nas cnJTf'i~·fl<'s que fizerem, 
irncslif!arão se os Juizes l\luuicipaes, (101'1!1 todo o cuidado 
em processar ns que romrnettcrern taes ddirtos; c os Dl'lc
gados c SuiJdl'legados em cumprir as olJJ·igaçllr•s, que lhes im
JlOI'lll o Art. b7; e rariio cli1din1 a sua responsabilidade, irn
JlOJHio-I!Jes. no caso de siu;plesrH'glif.!Cilcia, multa de cincoenlu a 
duzentos mil n"·is, I', no caso de rnaior nflpa, prisão até Ires 
IIH'ZCS. 

JJo registro das trrras possuirias. 

Art. !) l. Todos os possuidores de lf'JT<IS, qualqurr que 
sPja o titulo de sua prol'r'1·dadt:, flll pcsSI'SS{Io, ,no obrigados 
a raz1•r registrar ;1s l1·rras. IJIH' possuire111, d1·ntro dos prazos milr
cados pdo prescnk 1\e;..:ulnnl('illo, os qnat•s se con~t·çarüo a 
cont;n·. na Curtn, e Prmincia do 1\io d1~ .la11t'iro, da data lixnd:J 
pl'lo ?llinistro e Secretario d'E,;tado dos 1\e;.wcios do Impcrio, e 
nas l'ru\ÍIICÍas, da lixada pelo JCSJ'f'C!iYo l'rc:>l\1\'cuAl'-.· .... · · 

Art. !H. Os prazos scriio 1." "' ~z." P :l.": o 1. o de dois 
nnnos, o 2." de illllll anJH}.,·{ e 0 3." de seis mezes. 

. 1~rt. !.13. As clccla)éa;çCJPS l'nra o registro serüo feitas pelos 
pos:;n~ort·s, <Jill> <1s escn'H'riio, ou farfto escreYcr por outrem 
em doi" ~.~f.!!~~ piares iguucs, assi;..:naJHlo-os ambos, ou fazen
do-os assif!nar pPlo indiYidno, que os liomPr escriplo, se os 
possuidon·s niio souberem escre\er. 

Art. !1'1. As dcclurilçncs para o registro dils terras pos
suidas por mcnon·s, lndios, 011 qnarsqJH'r Corporaçiil's, serão 
feitas por seus l'at·.;, 'futorcs, Curndorcs, lJJrrctores, ou en
carref!ados da ndrninistrat;ilo de seus hens, e terras. As dccla
raçües, de !(IH' tratito este c o ,\rligo antecedente, ·não conre
rrm <~1;..:-um direito nos possuidores. 

Art. n:i. Os que não fizerem as declarações por escripto 
nos prazos estabelecidos, serão multndos pelos encnrregndos do 
ref:istro na reSfH'rliYa Fre;..:-uczia: lindo o primeiro prazo em 
\'inte c cinco mil rt'·is, lindo o segundo em cincoenln, c findo 
o terceiro em cem mil réis. 

Art. !.JG. As multas serão comnnmicadas nos Inspcctores 
da Thcslluraria, n cobradas executivamente , como dividas da 
Fazenda Nacional. 

Art. 97. Os Yigarios de cada h uma das Frcguezi<1s do 
Imperio são os encarregados de receber as declaraçücs para 
o regisíro d<ts terras. c os incumbidos de prncrder :í esse rc-



;.:Jstro dentro de su~s FrCf'UCzius, Ltzendo-o por si, ou por es
r·rerentes, <(IH' poderiío non~t•ar, P ler sob su~ l'Psponsu!Jilidarle. 

Art. !JS. ( ).; Yi:.:arim. lo:.:• I f! IH~ [ÍJJ' l!l:tl'l':tda a dat:1 do 
primeiro prazo, de 1[111' trata o .\rt. !Jl, in.;tmiriío a sr·us frf'
i.!lll~t.I'S da oLri:.:a<;:io. <'111 qw~ Pstiío, dr· Ltz•·rr'lll n•:dstrar as tl'r
ras, IJIIf' possuirtlll. dt•('l;tr.tttrlo-llt:•s "f>1'<171J, 1'111 '111<' o de\'1'111 
LIZI'l', <h !ll'll<l> 1'111 que itH'fliTI'IIl, P d:n~tio-llws tnd," as P'l:

plit';lr;i'i•·.s, '1111' .inl:.:arr•n1 llf't:r•,;.;ari:~.; [>:t:·a 11 b•>al t:lllltpritllPIIto 
1L1 r"l'•·rida obri:.:a('iío . 

. \ 1·1. !U. E-1 :t·, i n,lntr·r·~-,., , .. :·:111 d:HLI'i n::.; 'fi;,;~;; rr,n-
l<'tltlldl'.'. p!thlk;J(l.t.s I'"'' ,,,;,"' '" rn,·i"s. qttl' p:ll'''l'''r;·m n•·
I''''Sario.; p:1r.t " <'<lltlli'l'illll'lllo d." l'l''l''~clir'" fr,•:nll'ZI''i . 

. \J't. Jl)il. .\.; di'I'[:IJ'éli;<)I'S rl.h (!'!Ti\5 J'll.;.;uid,h rir'H'III ('011-

(f'r: "11111111' d ' 1'"-'"'i,J,,r, a ri<'st:.::J.H;:1(J d.t l:n·:.:u,•zia, r•rtt que 
t•:;iiíll sitn:td.<': " tHllllr' l''"'ticnL11· da situar;-'", se o ti\er: 
Sll:l 1'\(i'IIS.tll. S<' f<ll' !'l>ltltecid.t: !' S!'IIS [illtite.;. 

Art. 101. .\ . .; pr•,;so<t:i oiH·i-::td:t:i ao l'1':.:islr11 aprPSI'nlariío 
ao J'r':i[H'c!iln \'i:.:<irio o,; dois 1'\I'!IIJ>larr· . .;, dr~ IJII" trata o .\rt. 
!l:l: r• S•'ttdn l'llill'r•rirlr,; P"r •·li•~. al'itand"-ns i:.:tl<II'S <' l'lll l'l';.!ra, 
f':tr:i r'lll arn!Jo-; lilllll:t ''"ta, !JII'' dr·.;i:.!tiP o dia d1• '!la <l[l!'l'.s··n
Ltf:itn: P ;h"i:In:tnd<J ;t..:; nu\;1..; d1' il~nho..; ()q P\I'J.qd ll'l'...;, cnlre
:.:.tr.i 1111111 tkllr•.; ao aprr'i!'!lf:ttll•~ llil'd llir• S<'l'l i1' <J,. 1'1'111:1 d1: 
lt:tl<'r !'{llll[lrid<~ il O[J!'i~.t1J1•J d<l li':.:ÍS[I'f), .:!IIIII'LI.itidl) 11 Olltf'<) 
p::ra f,l/<'1' ,.,.,. r<·:.:istr<~ . 

. \1·1. 10:2. ~,. ,,, 1'\'':lijllt!'l'.; ~~~,, l'fln!ill'l'f'lll as dt•L·lara-
l,'iir''i ll!'f'r'.;:'arLi'i, '" \I:.::tri•h ['IJdf'r;lo Ltl<'J' ""' <tjlrl'.'l'tilanll's 
ao; n!J_,I'J'\<11,''~':' 1'11111 <'tti··•ll···; a ith!l'lli-lrh riu IJI<IIi<l, pu r IJIIP di~-
1!'111 Sl'l' f'<oit:J<; !!-i,:h dt•<'Ltr:HJII''i, 1111 l',h() d1• !jllf' [ill'i :l:trPr;;io 
IJ,-,., 'ili:il'.l/1'1' •·!l.h illl di-po_,lll 1111 .\r!. 1110, OI! d<• l'llldl'l'l!ill 
1'1'1''" nutoriu.;: "' J!'ill.'lll "' pari••.; in.;istin·tn IHl rr::.:i.;iro riu 
suas dl·rlar.w<),•.; ]Wl" !ll<Hill ["'I' qll•' SI' acliai'L'Itl f'eit:", Ih \-i
~'"' i os n:lo podr·r;ln J'l'!'lhll-l:h. 

Art. 10:1. ~); Yi::arin.; l1 r:io li\ r"' rlr: rr·:.:i·:!m í'''i' f'IIPl 
;I]H•J'fth, lllllllt'LIIll.h, l'íJiiJic;l,Jf,..., I' l'liCTI'I'diJ,h. \r·..,.., .. , fi\l'd:i l.td

(:ll'i-10 por :-.i, ou p(JJ' '-t'\1.~ ('"'ITP\t'lltt-.;, lt'\l!If!l!III'!ill , ~~~ dí't'Lt~ 
l'iH.'I-)('"· q11P lilf') t'IJI'I'lll :tjll'í'-d'ltl.t:l:t', t' pr1r e...;-.1' l'l'!...:i,[r,• t'l'

brariw du dt'Ci<ll'<Jillt· o r•rt:rd!lltll'llln ''"l'i''''l'''llri<•Jil:• a11 llltllli'I'U 
dt• IPII'd:i, qtll! ronlill'l' 1111111 1'\l'lli[IÍ:ll'. a l'<:i:l•l ,;,. dois l'l'il(''i 

por letra, P do q:ll' rr·cl'lwn·n1 f:1r:,o notar ''111 :II!J!ln..; o.; e\
l'tnplarl':i. 

Art. IO'L 0.; ~'\Pitiplarrs, q11n flc;lrenl l'llt poil('r dos \-i
;I<Irins Sl't'iío pnr I'! Ir·.; Pltllll<l.:i:i:trl1,.;, r: llllllll'l'ail•h ]11.'1.1 Ot'denl , 
!jiiP f'rli'Citl l'l'l'l'bido.;, notandl) ('lll f'ada ilUIII a loil1.t do livro, 
l'tll 'I'''' ""i re:.:i.;trado . 

. \rt. lO.). ()..; \'i:.:ario'<, q11P ''\(1',1\i:tl'l~lll nLIIIIII:t das dl'
cl:tratf"'', u.-ln fit<'l'!!:ll "!'l':,:istJ'(), •Ht twlle t'lllllllll'!tl'l'l'l!l l'l'l'o..;, 
f]llt' altf'!'l'tll. 1111 t"rlll'lll itlinklii:.:irl'i..; r'' ll<lllll'i, dt',i:.:n:lf':-1", 
''\[•'n';"'· ,. lillll[l•;. ri<' !jlil' trata n Arl. 100 d"'t.' H"~11L1-
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mento, serão obri~<ados a restituir Oli emolumentos, que ti
verem recebido pelos documentos, que se extraviarrm de seu 
poder, ou forem mal registrados, e aletll disto so!Trerfw a multa 
de ci ncoenta a duzentos mil rí!is, sendo tudo cobrado executi-

vamente. 
Art. 10G. O' possuirlorcs de terras, que Hzrn~m decla-

rações falsas, sotrrcrão a multa d1) cinc()(~nta a diLZPntos mil 
réis; c conforme n p:ravidade da falta poclcrú lilrnbern lhes ser 
imposta a prna de hum a trrs mezes de prisfin. 

Art. 107. Findos os prazos estabclPridos para o ]"('f.dstro, 
os exemplares ernmassados se conscrvarf1o no .\rcbivo das Pa· 
rochias, e os livros de r<';.:istro ser<-10 rPmrttidos ao lkl!·;.rado 
do Di redor Geral das Terras Publiras da Provinl'ia n•:-pr·1·tiva, 
pnra em vista deites formar o re;.:istro ;,:Pral 1L1,; lt'rL'iiS pos
suidas na l'ruvincia, do qual s.~ rnviar;Í copin ao supradito 
Director p<~ra a or;ranisaç;lo do n·;.:i.,\r<l i"er;d da~ lL'I'L•S pos-
SIIidas no lmpcrio. 

Art. tOH. Torl;1s as Jlr'iSO<h, f!!ll~ af'I'<II1C<HI'lll marcos, e cs-
taras di1iso1'ia<;, ou dt'-;tr:lin•:n th si:.!llilt'', IIIIIIII'i'OS, e dccla
r;uJit•s, que st· ;.:r<llill'l'lll nr>:i dit1h lii,IITir". O!lt''taca.;, P t'lll ar

Hll'PS, pedra.; na\1\il'i, S c .. s:·rr1o p11111d iS co111 a rnulta de 
duzentos mil n'·i.;, ;JI,\111 d,b JH!l1<h iÍ que csliYdt:ll1 sujeitas 

pelas Lei,; cn1 Yi!.!or. 
l'alacio do Hio lll' J:;m·irn 1'111 :lO 1k .Jarl('iro d," 1S:.i'L 

L11i; l'cdrcira do Coutto FnTa:. 
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COLLEC<.:.\o Jl\S LEIS DO Dll'EBIO llü BHASIL. 

lU.\IIJ .1/. l'AI:Tl: :.!. " SEG.:.\o 

DECI\LTO \.' l.:\1\1 ~ dr! :'.1 de .Ja11r·iro Je :185~. 

-. 
I • 

1/ti'OUI/ it 11lliuitt J'ttr!c dt1 r·ntulú·tin ~." c 11 í.a das que 
úai.rtírtio co111 o lhrT,/1} .\." SS/ de IS dt·Dc::cmúro 
de l S5! . Jltlas r;tuu·s ,,f' inipO:tra ao Consrlhriro de 
l:'s!tl!fn Ci!r tauu .lftli'Út l.nJl''s (;!11111/, c ao IJr. ./ oa
lfiiÚil .li·:t: (/,• Ohu z'rt1 11 núritjllt't/tJ de Jlii!Jill't'lll n quinto 
dl' lfli!tlif'lf r nu tal, que. a!t'111 do ouro. r.r!ralúrrm dos 
trrrenos, nrjil c.zpforrrn7n //,, s jói roucrdida pelo citada 
/)C<Ti'/0. 

,\ t!r•ndendo ;10 fjlll' "'' rt·•pH·r<'J'Jo o Consr•I!JI'iro de 
E-t;Hio Ltf'lólltiJ l\l:tri;t Lnpl's Ca11Ja . e o llon!or .Jo;H]Ilim 
.Jr,~(· d·· ( )Ji1r·i1 a. r• r'lll 1 illudr• do rli<>posto 110 .\r!i~o dl'z:.Jseis 
dói Lr·i IIIJ!lli'I'O 'l'tr•cr•ntos c dr·zanore di~ 1i11tr• oito de Setem
bro do anuo proximo p;~~s;Hio: Hei por hem, de confor
midad<' C'llll a :\linil:t imiiH'diata 1\P-,oluefto dr~ 1 in te oito 
drJ roiTI'Iltr• m<!Z. tomada solnr~ p:1rr~r:er da Secç;io dos 
l\r•gorios do l111pcrio do Cousellw d'Estado, exar;~do em Con
sulta dr~ dr•z;tiiO\e do mesmo III<'Z, re1ogar a ultima partP 
da condiç;"to segUIIIl<l, e a setima das que )J<Iix;ír;lo com 
o llrrrr·to nuiiH'I'O oitorl'ntos r~ oitenta e sr~tr• dr~ dezoito 
di• ])l'Zr'IIIIJro d1! mil oitocr·ntos cincocnla f' hum, pelas 
qu;Ir's ~~· inl]lOZera ólOS Supplicantes a ohrig:~ç;"w de p<~g-a
rcuJ o quinto de qnalqur·r metal. que. alem do ouro. 
Pxtr;,hirem dos terrenos. cuja cxplora\:;lo lhes foi conce
did::J pelo cit:Ido Dccrl'!o. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do Meu Consell10, 
'linistro e Secretario d'Est:~do dos i\egocios do lmperio, 
assim o tcuha entendido, c f<H,'rt cxccut;tr. Pal;1cio do Hio 
di~ .Lllll'iro em triuta c hum de .Janeiro dP mil oitoeentos 
cincornta r• quatro. lrigr~simo tcrcPiro dól lndPpendenci<~ 
,. do IIIJ!ll'rio. 

Com ;t ll.ulJri•·;~ rle Su:1 :\la;;e~l<l'l'· u llliJll'l'adnr. 

l.!ii: l'nfl'l'il'<l r(,, ('1)11/tO Fn'l'ri: 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185lJ. 

TOMO 17. !'AI\ TE 2. a SECç.~O 8. 1 

DECRETO N." 1.320-uc 3 de fevereiro de 185lJ. 

Desannexa dos Termos de Lagarto r Campos o de lta
baianinha, na l'rot·incia de Ser,qipc, crea n'el!f' hum 
Juiz Mllnicipa!, que accumulard as funn·ües de Jui:: 
de Orphtlos; e marca o rFspcctiro ordenar/o. 

Hei por bem dcsanncxar, na Província de Sergipe. 
dos Termos de Laguto e Campos o de [tabaianiuha, que 
ficará sob a jurisdicç;lo de hum ,Juiz ~lunicipal ~~ de Or
phãos, qu1~ Yencer;i o ordenado :•nnual de Sl'iscr·ntos mil 
réis. .Jo,é Thtlln;•z Nahuco de Araujo. do ~~~~~~ Consl'lho, 
1\linistro c Secretario d'Estado dos N!'gocios da .Jw;tica, 
assim o tenha entendido, e faça exPcutar. Palacio do 
Rio de Janeiro em tres de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta c quatro, trigcsimo terceiro da lndependencia 
e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José T!wJnrJ= J"abllco de Araujo. 

~·"'~-... ·--
DECRETO N. n 1. 32l - de 3 de Fc\·crciro de 1Bf>lJ. 

Separa do Termo de 1llar de li espan/m o da Pomba, 
crca n' e l/e, no de C!trz'st il!a, no do (;nlo-JJ ogor·, c 
no de ltajubti, llrt Prm:incia de Minas (,'cracs, os Lu
gares de J ui=rs Jllzmidpaes e de Urplulos; c marra 
os rcspcctiros ordenados. 

Ilei por lwm Decrct<tr o seguinte: 
Art. 1. o Fica separado do Termo de l\lar de lles

panha o lla Pomba. em l\linas Geracs. c soh a juris-
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dicciío de hum Juiz 'lunicip:d, que accumularú as func
('Üt.'S d·~ .I uiz d1• Orphiio<;. 

Jrt. ~." Fic:tl) cn~ados nos Termos de Christina, 
IPI dt~ Gri"to-~logor, e de lt<~ju!Já, na mesma Província, 
os Lug-arl's dr~ Juizes i\lunicipacs, que accumularão as 
ftJJrccü<·s d1~ Juizes dt~ Orphãos. 

,\rt. ;)," Cad<~ htrrll dos quatro Juizr•s L\Iunicipaes c 
dl' Or ph:toc; Ycrrccr:t o ordt•n;tdo annual de :.;eisccntos mil 

.Jo<t.'• Tlrom:tz \rd1wo de 1\raujo, do ~Icn Conselho, 
'linistrn I' Sencl;1rio d'!~sU1do dtJS \t>g-ocios da .Justiça, 
;~c~irll o tr•Jlh:l l'lltr·ndido. ~~ f;tt:a 1'\r~cut:~r. Palacio do 
Hio de .b•t•·ir·o 1'111 tr·,., de Fncreiro dt~ mil oitocentos 
rirlf'<H'IIla ,. qnatro. trit;csinto terceiro da Independencia 
,. do lmpl'!'io. 

./I) s/ Thunl!l:: J aúuco de Araujo. 

llJ:ct~ElU \.' I. 3:2:"'- d•· 3 de Fr•\crPiro de 185!L 

Ordot•L lfll(' .<t/<lo nprci11cs os Clufrs de Policia das 
!'r,u·illl'li/S rf, r;uya::. ![,· Jl,i{O (,'roS.\Ii. (' di) A ma::onas. 

!It.!i po!' bem , na eonformid<1dc do Artigo quinto do 
Hr·~IILtrnr•nto llurnr~ro cr•rrto ~~ Yirllt' dr~ trinta e hum de Ja
Jlf•Jr·•• de rnil oiliH'•·nt•Js q:rare11ta e dous. J)ecrPUlr que 
sr·.i:-IIJ r'S!lí'f'Íd'"i os Cilr•fcs de Policia das Pro1incias de 
Coyn . de :\lato GrO';so . c d0 ctmazonas. Jos(; Thomn 
\;liJllco dr• Ar;urjo , do :\leu Couselilo. 1\liuistro c Sc
crdario <!'Estado dos \'pgocios da ,Justiça . assim o tenha 
rntt·rHlido. e f;wa executar. Palacio do Hin d~ Janeiro 
l'lll tres dP Ft~l'rrriro de mil oitocentos eincoent:l c qua
tro, trigr•simo terceiro da Indcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Huhriea de Su<1 :\Lrgcstadr~ o Imperador. 

Jo;;t~ 'f'lwma:; :Yaúuco de Araujo . 

............... -,.-.......... .. 
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DECT\ETO N.• i. 3~3- de 3 de Ferrreiro de l8ó/1. 

Crea no Termo de Tarara!IÍ da l'roriJZtia de Pcnwm
buco o lugm· de Jui:: Jllwzicipal, q11c tu·nnn11farú 
as funrrõrs de Jui:: de Orplulus; c marca o rcsJIN'tÍt·o 

ordenado. 

Fie<~ crcado no Termo de Tacaratú d;~ Província de 
Prrnambuco 0 lugar de Juiz i\lunicipal, que aceumulará 
as funeções de Juiz de Orphflos , e que terá o onl<'na
do anuual de SPiscentos mil r éi~. ,Jost~ 'fhomn Nulmco 
de Araujo, do Meu Conselho, l\linistro e Secretario de 
Eslado dos Negoeios da .Justit;a, nssim o tenha enlt'llllido, 
e faça executar. Palacio do Hio de .Joutiro em trcs dt~ 
Fererciro de mil oitocentos rineoenta e quatro, trigesimo 
terceiro da lllliepcndenria c do lmpcrio. 

Com a Hu!Jriea de Sua ~l:Jgcstadl' o lmpt~rador. 
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i 85ft. 

tm10 1/. PAHTE 2. 3 SECÇÃO 0. a 

DECHETO N." 1.32~-dc 5 de Fevereiro de 185í. 

lllanda obscrwr o llegulamento para o r.ramc dos IUachinistas 
e vistoria das Barcas de Vapor. 

Hei por bem, Confurmando-~Jr~ com os I)arcccres da Sec
ção de Glli~rra e 'larinha do Conselho d'Estado. cmittidos em 
Consultas de doze de :\larço de mil oitocentos e quarenta c cinco, 
~~ lJUinze de Julho do anno proximo passado, que no exame 
dos Madtinistas , e vistoria das Barcas de Vapor se observe 
u Heg-ulamcnlo, que com este bnixa, assignado por Josó Maria 
da Silva l'aranhos , do Meu Conselho, 1\linistro c Secretario 
d'Estado dos Negocias da Marinha ; ficando dcrogado 'o De
creto numero quatrocentos c yinlc trcs, de vinte sete de Ju
nho qe mil oitocentos c quarenta e cinco. O mesmo Ministro c 
Secretario ti'Estado assim o tenha entendido, c faça executar. 
l)alacio do llio de J anciro t•rn cinco de Fevereiro de mil oito
centos c cincocnta c quatro, lrigcsimo terceiro da lndepcn
dcncia c do Irnpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador. "':. 

José Jlfaria da Silva Paranlws. 

Regulamento para o exame dos !tfachinislas c vistoria das Barcas 
de Vapor, a que se refere o Decreto desta data. 

TITULO I. 

J)o exame dos Machinistas. 

Art. 1. o Todas as Barcas de Vapor Nacionaes, quer na
veguem dentro , quer fóra do porto desta Côrte , deverão ter 
a seu bordo hum 1\lachinista approvado pela Hcparliçlío da Ma
rinha. 

Art. 2. o Os Machinistas serão cxaminauos por dous En
genheiros do Arsenal de Marinha, ou de fóra, na falta destes, 
sob a presidencia de hum Lente da Acadeutia de Marinha, o 
qual pndcní inll'rrogar ou não, mas terá ~cmpre voto. 
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Art. 3. o O exame deve ser feito em h uma Oficina de 
maehinas, ou a bordo de h uma Barca de Vapor, ou em hum 
e outro lugar successivamentc, a juizo dos examinadores; c 
versará sobre os seguintes objcctos: 

Escolha de combustiveis; meios de os experimentar; signaes 
de suas qualidades boas ou más; cuidados que exigem os 
apparclhos da producção do npor, não sú para a sua conser~ 
v ação, como para cYilar perigos e economisar o comhustivcl. 

Nomenclatura dos <tppardhos c pe~·as priucipaes da ma
china, conhecimento pratico do lim , a <!UC caua hum hc des
tinado. 

Supposta rpJCbrada huma peça , eseolhcr entre as de w
brcsalentc a qne deYc substitui l-a; desarmar o apparclho res
pectiYo, c, collocada a peça BOYa, pt)l~o em eslndo de l'unc
cionnr. 

Examinar qunhttJCr apparelho, que não trnba lhe regulat'
mentc; <lcscobrir qual seja o defeito, e o meio de rcmedial-o, 
quando for posshel. 

:\loslt'ill'-sc apto para P!l'eduar a bordo qnalrpwr pequeno 
concerto, que não dependa de forja, ou de lorllo. 

Estando frios todos os apparelhos, ,·erilicar, se a rnachina 
acha-se em estado de entrar em sl'nir:o , precedendo a todos 
os exames prc\ios, que n .\ rtc aconselha. 

Hcgras para a direcção da machina em movimento·; ali
mentação da caldeira e da fornalha; cuidados relativos ás in· 
crustações salinas, aos manomelros, \'alyulas, torneiras, &c. 
Todo o scrvic;o do :'llnclíinisla em viagr.:m. 

Art. it-. 0 O Presidente da Commissão participará á ScCl'fJ
taria d'Eslado o resultado do exame, com o respecli\o Termo, 
nssignado por cllc, e os demais examinadores; c, se o exa
minado tircr sido approva<lo, se lhe mandará passar pelo Secre
tario da Academia de l\larinha lmma Carla, da qual conste o 
seu exame c approvação. 

Art. 5.° Cada hum dos membros da Cornmissão exami
nadora perceberá de emolumentos oito mil róis; o Secretario 
da Academia, o que está cstaoclccido para os primeiros Pilotos 
com exccpção dos portos d' As ia, isto h c , seis mil c quatro
centos réis; c a Secretaria d'Eslado os correspomlcntes ás Cartas· 
de Jlilotos. Estes emolumentos serão pagos pelo examinado , 
e só no caso de haver sido approva<lo. 
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TITULO 11. 

CAI'!Tt:LO I. 

Da ristoria das Barcas. 

Art. G.• As llarcas de Yapor, de que trata o Art. 1.•, 
serão inspcccionadas no seu machinismo, caldeiras, casco, 
apparelho , amarras c ancoras nos prazos seguintes: 

As que navegão dentro do porto, c as de pcqtwna cabo
tagem, mensalmente. 

As que pertencem á grande callotagcm, c as da navegação 
de longo curso , em todas as viagens, c antPs da sabida. 

As que se em pregão na grande cabotagem , c que, pela 
proximidade dos pontos, a que se destinão, lizcrcm mais de 
huma viagem por mcz, serão examinadas mensalmente. 

Art. 7.o l~ste exame serú feito por huma Commissão de 
Empregados do Arsenal de 1\larinha, adiante designados, pre
cedendo para isso requerimento do proprictario , consignatario, 
gerente da Companhia, com mandante, ou mestre, com de
claração do machinista do navio, de que as machinas e cal
deiras estão em circumstancias de ser examinadas; devendo 
subrnelter-se este requerimento a despacho do respectivo Ins
pector, tres dias uleis antes daquel\e, em que ba de ter lugar 
o exame. 

Art. S.• Para se proceder ao exame das caldeiras , de
verão cllas estar completamente frias. 

CAPITULO li. 

Da Commissão de ristoria. 

Art. 9. o A Com missão será composta do Ajudante do Ins
pector encarregado das obras do mar , como Presidente, do En
genheiro Chefe das Officinas de machinas , ou , na ausencia 
deste, do segundo Engenheiro das mesmas OlTicinas, e do 
Constructor. 

Art. 10.• Compete a cada hum destes membros o se
guinte: 

§ 1. o Ao Presidente, examinar o apparelho, mastreação , 
velame , amarras e ancoras, e verificar se tem o numero de 
botes, ou escaleres correspondentes á sua lotação, alêm das baias 
de salvação. 

§ 2. 0 Ao Engenheiro, o exame das caldeiras c machinas. 
~ 3. o Ao Constructor, o do estado do casco. 



CAI'ITt:LO 111. 

[)os Termos de vistoria. 

Arl. tl." Hennidos os rrwmhros tla Com missão, se dirl~ 
girú t~lla ú Barra de YaJIOr, ruja vistoria tiver sido requerida, 
e, tkpnb tle feitos o~ exames respectivos, o Presidente lavraní. 
hum Termo, tlue serú assignado por todos os membros da Com~ 
missão. ,\rt. 12." Haverú na lnspecçuo do Arsenal hum livro, ru-
bricatlo pt•ln lnspPdnr, em que o Jlresidcntc da Commissão la
vrará, cnnforrnc o modelo junto, o Termo, de que trata o Ar-

tigo anteccdentt~. Art. 13." Ih~ cada TPrmo lançado neste liviO o ~et:relario 
da lnspect;ão exlrallirá lllllll cerlilicado, que ser;í escrito no 
verso do requerimento para a vistoria; devendo a parte in
teressada apresentai-o ú Capitania do Jlorto, a fim de obter li
o·nr.a, para continuar a Barra a navPgar. O resultado destas 
vistorias sení. pelo In;;pector publirado nos .lornal's. 

Art. 1!~." Cada hum dos membros da Cmnmissão, por 
cada \istoria que lizPr, percl'iwrú dois 111 i I r{~is de c moi u menlos, 
e o Secretario da lnspecção os t~molumentos do est~ lo, por 
passar o cnrlilicado , ele que trata o Artigo antecedente. Estas 
!\Uanlias st·rão pagas pelo proprietarin dn Barca, ou por quem 

o rPprescntar. 
C\l'ITt:Ltl J\'. 

Art. 1!1.'' l\a falia do Ajutlantt~ t·ncarn·~ado 1las obr;rs do 
mar, ser(l a CoHllllissilO prt·sitlitla por hum dos outros Aju-

dantes, que o lnspPelor dcsir-;nar. 
Art. lü." Os Engenheiros serão su!Jslituidns nos SI'US im-

pedimentos pelo Mat.:hinista encarregado dos tra!Jalhos das Or-

ficinaíi de machinas. Art. 17 ." Na falia do Construclor irú o ~IPstre gradundo 

enen rregadn das obras do ma r. 
Art. 18." Quando o Engenheiro julgar, que as ealdeiras 

devuo ser examinadas rcla percussão, podcní levar em sua 
companhia o !.\Iandndor da OITicina de Caldeireiros de ferro, c 
na sua falta hum oflicial da mesma Ollicina, que, introdu
zindo-se dentro da» caldeirns, as percutirá em todas as suas 
paredes, a fim dp, experimentar a rcsistencia d'ellas, bem como 
a dos estúes, tubos , ou conductos; o estado interior da val
vula, ou valvulas de segurança, e o mais que for determinado 
pdo dito Engenheiro , sobre quem recahirú toda a responsa
hilidade do neto. O rdericlo 1\landa<lor , ou ollicial de Cnldci
reiro, por c<HI<r 'hloria que !izt·r, percehcrú dous [lli\ rt+; 
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de emolumentos, que serão pagos pelo respectivo propríetarío, 
ou por quem o representar. 

Art. 1!J." Quando algum, ou alguns dos membros da Com~ 
missão não puder ir logo reunido á maioria da mesma , por 
motivo do 8crviço Nacional, ser-lhe-ha permittido fazer depois 
o exame de sua competcncia, salvo se a demora for tal, que 
prejudique os despachos para a sahida da Ban~a. caso crn que 
irá hum dos seus substitutos, precedendo ordem do lnspector 
do Arsenal. 

Art. 20." Não se d;Há pela Capitania ús narcas de Vapor 
despacho para fúra do porto. sem que , na li\rma dos Artigos 
1." c t:t", se mostrem habilitadas para n;n·eg:ar; nem pcrmit
tiní que continuem a viajar as do interior, se não tiverem 1\la
chinista approvado, ou, se passados trcs dias uteis do prazo, 
em que deverião ter sido examinadas, não for apresentado o 
certificado do termo de vistoria. 

Art. 21." Não ser<Í desembaraçada Barea alguma da nave
gação interior do porln, ú exccpçflo das de l'lidProhy, Bota fogo, 
ou outras em iguaes circurnstancias, sem qnc mostre ter a bordo, 
pelo menos, hum bote apparelhado, c huma boia de salvação 
para acudir a qualquer sinistm. 

Art. 22." As Hnrcas de ~r.mrle c pequena cahotngem de
verão ter o numero de ernbarcaçües miudas, correspondente á 
sua lotação. e trazer, pelo 111rnos , huma lJOia de salYação. 

Art. 2:3." Se nlguma das rnachinas, ou cnldeiras, que os 
respectivos 1\Iachinistas derem por promptas, e cuja vistoria 
se requerer, for julgada pela Commissão em estnd.o de precisar 
de reparos indispensaveis, sem os qunes não possa a Barca 
navegar com segurnnçn. será o 1\Iachinista multado em cin
coenta a duzentos mil r{·is. 

Art. 21~. o Em todas ns Ilarcas de Vapor haver;i hum livro , 
mhricndo pdo Inspector do ArsPIWl, em que a Commissão de
verá deelarar a Ppodla de cada huma das ·vistorias. Este livro, 
com o de !(I te trnta o Art. 12. o, st~ryiní para soln•rem-se qunes
quer dmidas, que se sus1~itern , rt'lat iYnnwntP üs Yistori<Js, tanto 
por parte das RPpartiçõcs J<'iscaes, como p!'la do propridario, 
ou quem o representar. 

Arl. 25. o Rmnediados que SPjfío os defPilos encontrados 
pda Com missão não poderão com tu<lo navegar as J~nn:as, sem 
!JUe se proceda ;i nova vistoria , pela lürma neste Hegulamenlo 
designada. 

Art. 2G. o Logo que a Commissrto dô a qualquer llarra por 
inhahilitada para navPgar, o lnspeetor do Arsenal o comrnuni
('ará oflicialmente á Capitania do Porto. 

Palacio do Rio de Janeiro em cinco de J<'cvereíro de mil 
oitocentos cincoenta c quatro.- José Maria da Siha l'aranhos. 
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Jtfodelo para os Termos das vistoria.ç das Barcas de. Yapor. 

Aos ..... dias do lll<'Z de..... . . . . do anno de ..•..•.•• 
compareeco. a bordo da Barra d<' Yapor ......•...•........• 
. . . . . . . • . a Commissfto <'nran·p;.rada d<' pxaminar as maehinas, 
l'all!Piras, easco', appar<'lho, mastrea<;flo, y('(am<', amarras , e 
ancoras !las Bar<'as de Yapor, qw' na\egfln t\Pntro e fóra !lo 
porto tksla Côrte, <', Plll rpsulta<lo dos ditkrentes e minuciosos 
t>xanws feitos, no <[tl<' diz r<'SfJPito a cada examinador, a Corn
missfío, ycndo que tudo sr· arhaYa <'111 bom estado , (ou nfío, 
th'clarando os moliYos) h e <I<' parecer unaninwmcnte, que a Barca 
Plll questão púde (ou não) s<·guir YiagPm. Em lirmt•za do que 
lavrei o presente Termo, qtH' assignamos. lOs .:\lr•mbros da Com-

missão). 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPElUO DO BRASIL. 

18f>lt. 

TOMO 17. PAitl'E 2. • SECÇÃO 10. a 

DECRETO N.o 1. 325 - de 10 de FevCJ'círo de 1854. 

EltTa a ci11Co por cento a commissiio de dois e nwio JlOI" cento 
estabelecida no Art. 24 do JJecreto de 1 O de lYot·embro de 
1851 aos Agentes de leilões da Praça do Rio de .Janeiro , 
nos casos em que esta commissiío em paga prlos Colllprado
res antes do referido lJccreto. 

Tendo Omido a Secção de .Justiça do Conselho d'Estallo 
sobre a representação , que á Minha Augusta Presença fizerão 
subir os Agentes de leilões da l'rara do Hio de .Janeiro, 
Hei por bem , na conformida11e da !\linha Imperial Hesolu
ção de Yinte c hum de Janeiro ultimo, tomaua sobre Con
sulta lia mesma Secçfio, que a commissão de dois c meio 
por cento estabelecida no Artigo vinte c quatro do Decreto· 
de dez de Novembro de mil oitocentos cincoenta e hum seja 
elevada a cinco por cento nos casos em que esta commissão 
era paga pelos compradores antes do refendo Decreto. José 
Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 1\linistro e 
Secretano d'Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dez de Fevereiro ue mil oitocento~ cincoenta e quatro , 
trigesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuca de Araufo' .. 
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llECTIETO N." 1 .32G - ue 10 de Fcycrciro de 185/~o 
Jl arca o rrstuario , que , no exerci cio de suas fnucções e so

lcmuidatles 1wblica.~, devem usar o.~ .Tttizes de Direito , e 
./I!Í':,es Jlttnicipaes c de Orpftãoç, c Pronwtores l'ublicos. 

lki por hem, na conformill:IIIC tio paragrapho tlccimo 
prinll'iro, 1lo Artigo l't'nlo c doi~ 1\a Constituir;ão do lnqw
rio, que o~ )nize~ 1le Direito, .Juizes ~Junicipaes c 1le Ur
phflos, e Promotores l'uhlicos, no exercido de suas func
r;ões, c solemnidades publicas , 11~em do yest uario dcscripto 
110 t!cseuho annexo. Jost'· Thmn:1z Nahuco de Araujo, do 
l\leu Con~dlw , Mini~tro c Secretario d'Estado dos Negocios 
da .lnstiça, assim o tenha cntcutlii\O, e faça executar. Pn
lacio tlo Hio 1\e Janeiro em dez rle fcn~rciro ue mil oito
centos ('illi'Ol'lllll e quatro, lrigesilliO terceiro ua }ndcpen-

dencia c do lmperiu. 

Com a Huhrica 1le Sua ~Jagcstauc o Impcrauor. 

José 1'/wma:z 1Yabuco de Araujo. 

DECl\ETU ::\." 1.3:2.7 ~ de 10 de llcvereiro de 1854. 

Crw dois .J uizrs lllunicipac.ç e de Orphãos na Provincia das 
j/nyoas' () J!I'ÍIIt!'il'll nos ramos l'Cttltidos da Jllata Grande 
l~ Traiptí , scprrrwlos tlo TenHO do Penedo , o segunda 
nos Termos 1'Ctmidos de Carnamgibe e Porto de Pedras, 
separados do Termo de Porto Calt•o , e fixa os t·espectivos 

ordenados. 

Ficão crea1los na l'roYincia das Alagoas dob Juizes l\lu
nicipaes c Orphãos, o primeiro nos Termos reunidos da 
l\lata Gra!Hie e Traipú , separado do Termo do l'enedo, o 
segundo nos Termos reunidos de Cumaragibe e l'orto de l'e
dras, separa<los do Termo de l'orlo Calvo : o ordenado an• 
nua\ destes novos Juizes será de seiscentos mil r(~is. José 
Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha 
entendido, c faça C'{ecntur. Pa\acio do llio de Janeiro em 
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dez de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua !\Iages ta de o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N. 0 1.328- de 10 de Fevereiro de 185lc. 

Crea o lugar de Promotor Publico da Comarca de Solimões 
da Província do Amazonas , c marca o ordenado. 

Fica creado , na Província do Amazonas , o lugar de Pro
motor Publico da nova Comarca de Solimõcs , o qual vencerá 
o ordenado annual de hum conto de réis. .José Thomaz Na
buco de Araujo, do .Meu Conselho, l\linistro e Secretario 
d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido , 
c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez de Fe
vereiro de mil oitocentos cincoenta e quatro , trigcsimo ter
ceiro da lndepcndenda e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Tlwnwz lfalmco de A rattJo. 

-----~--
DECRETO N. • 1. 329 - de 1 O de Fercrciro de 1854. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Jfunicipios da 
Cidade de Valença , Japeroá , Jequiriçá , Cayrú , e 

Santarem da Prouincia da Bahia. 

Atlcndendo á Proposta do Presidente da Província da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1 • Fica creado nosMunicipios acima referidos hum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes, o qual compre· 
henderá em Yalença hum Esquadrl'io de Cavallaria, hum Ba
talhl'io de Infantaria, de oito Companhias do serviço activo, 
e hnma Ser~·ão de Batalhão 1la resen<1 de 1lnas f:ompanhias 



em Taperoâ hum Batalhão de Infantaria do serviço activo, 
de seis Companhias , e h uma Secção de Batalhão da reserva , 
de duas Companhias: em Jequiriçá hum Batalhão de Infan
taria , do serviço activo , de seis Companhias , c huma Com
panhia avul~a da reserva : em Cayrú hum Batalhão de In
fantaria de quatro Companhias do serviço activo, c h uma Com
panhia avulsa da reserva : c em Santarcm hum Batalhão de 
Infantaria <le seis Companhias do serviço activo, c huma Sec-

ção llc Companhia tla rcscna. Art. 2." Os Corpos terão as suas paradas nos lugares 
que lhes forem mar":Hlos pelo Presidente tla Provinda na 

eonformidade da Lei. José Thomaz Nabuco de A ranjo , do Meu Conselho , Mi-
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça, as
sim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em <lez de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
c quatro, trigcsimo terceiro da lndcpendcncia c do lm-

perio. 
Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

DECRETO N.o 1.330- de 10 de Fevereiro de 185/,, 

Dá nova organisaçi1o á (;uanla 1\"acional do Municipio das 
Alagoinltas dH Província da Raltia. 

Attendcndo á l'roposta do Presi<lcnte <la Província da 

Bahia, Hei por hem Decretar o seguinte. 
Art. 1.° Fica cremlo no Muniéipio das Alagoinhas da 

Província da Bahia , hum Commando Supnior de Guardas 
Nacionacs , o qunl comprehcnderá hnma Compnnhia avulsa 
<lc Cava\laria c dois Batalhücs de Infantaria do serviço activo , 
<lc seis Compnnhias cada hum , e huma Sccçlío de Batalhão 

da reserva de trcs Companhias. Art. 2." Os Corpos terfto as suas paradas nos lugares 
que lhes forrm marrallos prlo l'rP~i,\cnte da l'rovinl'ia , na 

ronformida!ll' 1\a l.Pi 

1 
I 



José Thomaz Nabuco de Araujo , do l\lcu Conselho , 
.l\líníslro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dez de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e 
t}uatro, trigcsimo terceiro da Independencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Jusé 1'homa~ "''abuco d8 Araufo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185lJ. 

TOMO 17. PARTE 2. 3 SECÇÃO 11. a 

DECRETO N.• 1. 331- de 1lJ de Fevereiro de 185ft. 

Crea lmma Colonia Militar 1ws margens do Ribeinio do 
Crucú, na Prorinn'a de :li in as r;cracs. 

Hei por hem crear huma Colonia Militar nas margens 
do Ribeirão do Urucú , confluente do Hio i\Jucury, no 
ponto em que o dito llibeirr:o atravessa a estrada de Santa 
Clara para a de todos os Santos , a qual será organisada 
de confonnidadP com o Ilt:gulameuto, que baixou com o 
Decreto N." 72\1 dt~ !I de l'iovemhro de 18f>O, regendo
se provisoriamente, no seu gcnero econcmico , pelo He
gulamento annexo ao Decreto N." 820 de 12 de Setem
bro de 1851. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do i\leu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado do:> Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido, e faça executai'. Palacio do 
Rio de Janeiro em quatorze de Fevereiro de mil oito
centos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPElUO DO BRASIL. 

185ft-. 

TOMO 17. PARTE 2.a SECÇÃO 12. 8 

HECHETO :\.e 1.331 .\- de 17 de V1·Yerciro do 185'1 .. 

Approra o Rrgufamento JWra rt rrforma do rn8ino primaria 
e SI'Cllndari11 do 1llunicipio drt Cdrtc. 

Hl'i por lll'lll, na ,·onl(,nnidade do artigo 1." do Drrrdo n. e 

630 de 17 dt~ Se!Pmhro dP 1851 , .\ pproyar o Hq.mlanwnto para 
a rrforma do l'nsino primario e SI'I'IIIHiario do l\lnnieipio da 
CôriP , qw~ rom P~IP baixa , assignado por L11iz l'Pdreira do 
Contlo FPITaz, do Men Consl'lho, l\lillislro e SP<Tdario d'Es
lado dos NPgol'ios do Jmperio, 1(111' assim o IPnha rlllrndido c 
liu;a Px.rcnlar. Pnltwio do Hio de J;meiro, 1'111 drzcsl'lc d1~ J<'e
YerPim de mil oitocentos rincoenla c quatro, trigrsimo terceiro 
da lndPpi'IHli'Ili'Ía I' do llll[lf'I'Ío. 

Com a Huhriea tle Sua l\lag1•sladc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Regulamento da instrucção primaria e secundaria do llfnnicipia 
da Côrte, a que se n{erc o Decreto desta data. 

TITULO I. 

C.\PlTULO U:\ICO. 

Da lnspecção dos estabelecimentos pnblicos c particulares de 
instrucção primaria e secundaria. 

Art. 1. o A inspccção dos estabelecimentos publicos c 
particulares de instrucção primaria e secundaria do municí
pio da Côrtc será exercida ; 

Pelo Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do Jm-
perio, 

Por hum Inspector Geral , 
Por hum Conselho Dircctor , 
Por Delegados de distrido. 
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Art. 2. o O Inspedor Geral será nomeado por Decrelo 
Imperial. 

Não poderá exercer este cargo o professor ou director 
de qualquer esta!Jelccimcnto publico ou particular de instruc
ção primaria ou secundaria. 

Art. 3." Incumlw ao lnspPctor Geral. 
§ 1." Inspert·iotwr por si, por seus Dl'lt'gados c pelos 

membros que rksi~n:tr d"l'ntn~ os do Conselho Din·ctor, to
tias as escolas , collegios , casas dt) educa~flo e eslahdecimen
tos de instrucção primaria t; sel'unclaria, assim puulicos como 
particulares. 

§ 2.• !'residir aos exames <le capacidade para o tn<1gble
rio c conferir os ti lu los de approvat;iio, conforme o modelo 
que for adoptado. 

§ 3. o .\ulorisar a abertura dt~ useolas e csla!Jelecimentos 
parliculan·s rlc inslrut:ção, guardadas as dispos:çõL'S deste lle
;,;ulamenlo. 

§ r~. o lkver os cOlll(H'tHlios acloplados nas Ps<·ol;ts puhliras, 
corrigil-os ou fazel-os corrigir, e substitui l-os, quando for 
necessario. 

§ 5. • Coordenar os nwppr~s I' infonnaçiies que~ os J'rcsi
denles das pnnincias reml't!PtTnt annualmente ao Coverno so
bre a instrucção primaria c secundaria, e apresentar hum 
relatorio circumstnnciado do progresso comparatiro neste ramo 
entre as diversas provinciils e o municipio da Córtc, com todos 
os esclarecimentos <tue a tal respeito pudrr ministrar. 

§ 6. o Convocar o Conselho Uirector, prcsidil-o, e mandar 
proceder aos exames e informações necessarins para <}llC este 
possa desempenhar suas funcçõcs com acerto. 

§ 7. o Instituir annunlmcntc, em cada parochia, hum exame 
dos estabelecimentos publicos e particulares de inslrucção IH"i
maria c secundaria, c enviar ao (joverno h uma exposição 
circumstanciada sobre o progresso comparativo destes cstabc
lccimcntos. 

§ 8. o Organisar o regimento interno das escolas c dos 
outros estabelecimentos de instrucção publica. 

§ 9. o Apresentar ao Governo o orçnmcnto annnal da re
ceita c dcspcza com a inslrucçfío a seu cargo, especificando 
cada huma das respectivas verbns. 

§ 10. Expedir instrucções: 
1.• Para os exames dos professores c dos adjuntos. 
2. o Para o desempenho das respectivas obrigações, dirc

ctamcnlc aos Delegados dos dislrictos o aos professores das 
aulas, ora avulsas, de instrncçfío secundaria; por intermedio dos 
Delegados, aos professores de instrucção primnria; c por inter
media do Reitor do Collq.:io de Pedro li, aos professores do 
mesmo Collq!io. 
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3. ú Em geral para tudo quanto for conccmcnto <Í boa 
execução deste Regulamento. 

§ 11. Julgar as infracções disciplinares a que forem impos~ 
las as penas de admoestação , rcprehcnsão, ou multa. 

% 12. Propor ao Governo : 
1. • Gratificações cxtraordinarias, e augmcnto de vencimen

tos para os professores puulims , nos casos c pelo modo mar
cado nos Arts. 2.~ c 31. 

'2. 0 Os inrlivirluos compclentemcntc habilitados para o ma~ 
gisterio publico, e os que de~ão ser encarregados ria inspec~ 
ção do ensino. 

:.to Os indi\iduns que na fúnna do Cap. 2.• do Tit. II. 
se habilitarem para pmfessorcs ndjuntos. 

!L" A creação de escolas primnrins ou de mais alguma 
caddra no Collegio de Pedro 11 , qnando as eircumstancias 
as-;im o exigirem. 

5. 0 Os professores que deyão ser jubilados na conformidade 
dos Arts. 2\l c 31 deste Hegulamenlo. 

Ô. 0 Os alumnos que devão sc~r admilli!los grnluilamcntc 
como internos, ou meio pensionistas no Collegio de Pedro li , 
nos rnsos !lo ;\ rt.. 27. 

7. 0 "\s alteraçcies que a experic~ncia nconselhar que se devão 
fazer nnste lte~ulamcnto. 

% 13. Hcmcller ao GoYerno as notas, de que trata o Art. 

GG ~ 5. 0 

~ 14. Informar sobre as pessoas que devão ser dispensa-
da da prova de capacidadn para o magislerio particular, sc
gudo o disposto no Art. 10l ~ 4.

0 

~ 15. Publicar com antccedencia o dia, hot"<l, c lugar 
dos cxnrncs, de que falia o Art. 112. 
~ I ü. E\.errcr as funcçiíes dcdaradas nos Arts. 19, 50, 52, 

c 7ü e quacS!Itter outras nwncionadas nPsle Hcgulamento, ou 
qtw lhe forem marcadas por Lei ou Ord!~nt do Governo. 

Art. /~.o O Inspector Geral solicitaní do Governo a ap
provação dos actos d<' que trata o ~ 10, n.'" 2." e 3.'' do 
Artigo antecedente, sem suspensão de execução. 

Nos outros casos mencionados no n." 1." do citado § 10, 
nos n.'" de I." a 5." e no 7." do% 12, n no § 14 do mesmo Ar
tig-o antecedente; nos %~ 1." e 2." do Art. 88; e nn s!'gunda 
parte do Art. !)(j; scrü previamente ouvido o Conselho Direclor. 

Nos casos dos ~·~ 1!.. o c 8. o do Artigo 3. o, alem da au
dieneia do Conselho, precederá a approvação do Governo. 

Sempre qne for ouvido o Conselho Director, o seu pa
recer acompanhará as propostas do lnspector Geral. 

Art. 5." O lnspedor Geral ter<Í para o expediente da 
Hepartição a seu cargo hum Secretario nomcndo por Decreto 
l•nperi:1l <~ <H empregados. <{ur fnrr,m nre!'s~arios, nomeados 
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pol' portaria do :\linblro c Scnclario d'Eslado dos Ncgocios 
do Impcrio. 

O numero c vencimentos de tacs empregados scr1io fixados 
por Decreto c não pod<>rão ser alterados senão por Lei. 

.\rt. U." Ao ::-;ecrdario compele: 
§ Lo EserPYer, registrar e Pxpcdir os tilulos, diplomas c 

quaesquer outros papeis que eorrüo pela lnspeeloria. 
§ 2. 0 Eseripturar t·m li\ros proprios as ordens de receita c 

despPza, Sl'gundo as instrucçiíl'S P m()(klos que lhe forem dados. 
~ 3." Lanar as aclas e. delibr•ra~ües do C~msP!ho Hircctor. 
~ r~.· HPceber as rtuantlas que forem tlesignadas para as 

despezas ordinarias do cxpedientr~. 
§ 5. o Preparar todos os csclan·L·iuH·ntos que devem servir 

de base aos rl'latorios rln lnspedor (;eral, ;i organisação dos 
mappas P aos outros trabalhos da lnspectori;1. 

Art. 7. o Os Delegados fie districto seriio nomeados pelo 
<;overno sobre proposta do lnspeclnr (;r~ral , " nfto poderão 
exercer o magislerio puhliw ou particular, primario ou se
cundaria. 

TPclll a seu t·.argo : 
§ 1. o Inspeccionar, pdo rncrHls h uma vrz mensalmente, 

as escolas publicas dos respectivos distrietos, procurando saber 
se ncllas se cumprem fielmente os Hcgnlamrntos c as ordens 
superiores, dando conta ao Insprctor i ;Pral rlo que observa
rem, e propondo-lhe as medidas que julgarem convenientes. 
~ 2." Impedir que se ahra alguma escola 011 collcgio, sem 

preceder aulorisaçiio para este fim. 
§ 3." Yisitar, ao ml'nos hum a vez rm cada trimestre, to

dos os estabelecimentos particulares deste genero, que tenhão 
sido antorisados, observando se nellcs são guardados os preceitos 
da moral c as regras hygienicas; se o ensino dado não hc con
trario á Constitui~·ão, á moral e ús Leis; c se se cumprem as 
disposições deste Hegulamento. 
~ r... o Receber e transmittir ao InspPclor Geral, com in

formação sua , todas as parlil'ipaçües e reclamações dos pro
fessores, c com especialidade, de lres em trcs mezes, o mappa 
dos alumnos das diversas casas de edul·açfto publicas c 
particulares, verificando primeiro sua exaclidfio e ajuntando
lhe as observaç.ões e notas, que lhes p:weção neccssarias, en
tre as quaes devem declarar lambem as vezes que tenhão sido 
inspeccionadas as ditas casas. 
~ 5. o Preparar. sobm pmpostas dos professores publicos c 

enviar ao I nspector Geral , o orçamento annual das despezas 
das escolas respectivas; bem como remetter-lhc, depois deve
ri!icadas, as contas das lll!1Smas despezas, que devem sempre 
ser assignadas por aquelles professores. 
~ li." Fazer iuvPntariar os nlt'nsis dr~ ea<la c'cola publica, 
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mandando cxtrallir duas copias do inventario, humr. para ser 
transmittida ao lnspector Geral, e a outra para ficar em seu 
poder, sendo ambas assignadas pelo professor, que será res
ponsavd pela conservação dos referidos utensis dentro do prazo 
que for mareado em huma tabella cspeeial. 

Art. 8. • O Conselho Director será composto : 
Do lnspector Geral, que servirá de presidente, 
Do Reitor do Collegio de Pedro li, 
De dois professores publicos e hum particular de instruc

ção primaria ou secundaria, que se houverem disting-uido no 
exereicio do magisterio, e forem pelo l;overno designados no 
lim de cada anno, 

E de mais dois membros nomeados annualmente tamLem 
pelo lioverno. 

Art. 9. o O Governo designará hum substituto para os 
impedimentos de qualquer destes dois ultimos membros, assim 
como os professores que devão em caso igual substituir aos 
que forem membros do Conselho. 

No impedimento do Reitor do Collegio do Pedro 11, ser
virá o Vice-Reitor. 

Estas substituições somente terão lugar ou quando o im
pedimento for de mais de quinze dias, ou quando não for poii
sivel reunir a maioria dos membros do Conselho, on finl\1-
mente quando as decisões dependerem do numero completo 
dos ditos membros. 

Art. 10. O lnspPr"lor· Grwal sení suhslilnido por quem o 
Ministro c Secretario (i' Estado dos NPgoeios do Jmperio designar, 
{)Uando o impedimento exceder de quinze dias. Não passando 
deste prazo servirá mn st~u lugar o membro mais antigo do Con
selho, guardada a disposição da 2. • parte do art. 2. o 

Art. 11. O Conselho Hireetor tornará parte em todos os 
negocios em que a sua intervenção he exigida por este Regu
lamento. 

Terá especialmente a seu cuidado: 
1. o O exame dos mel h ores met h o dos e systemas praticos 

de ensino. 
2. 0 A designação e revisão dos wmpendios na fôrma do 

Art. 4. • 
3. o A crcação de novas cadeiras. 
lr.o O syslema e materia dos exames. 

Em geral será ouvido sobre todos os assumptos lilterarios 
que interessem a instrucção primaria e secundaria, cujos me
lhoramentos c progresso deverá promover c fiscalisar, auxiliando 
o I nspector Geral. 

Julgará as infracções disciplinares, a qu<: esteja imposta 
pona maior que as de admoestação, reprehensão ou multa, 
quer dos professores publicos primarios e sccundarios, quer 
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dos professores e direclores das esc(lllas, nulas e eollegios par

tieulart's. 

TJTllLO H. 

Vu Jn.,tntrçrlo zmMira ;n·imarin. 

C.\ P IT ri.O I. 

CowliçDes para o magi$lerio puúl i to; nomcaçiio, demissão 
e rantagens dos professare.~. 

:\ri. 12. ~ú pn<IPm rx1•rcPr o magislt>rio publico os ci-
d:ulàos hrasi!Piros qw' prorarPm: 

t • :\Iaioridade legal. 
2. • ~Ioralidade. 
3. • Capacidade prnlh;sional. 

Art. 1:3. A maiori<lade leg-al prova-se perante o Inspec!OI' 
t;eral por cl'l'tidfio ou justifica<;fio de idnde. 

Art. 14. A prm a de moralidade será dada perante o mesmo 
I nspector, apresentando o candidato: 

t.• folhas corridas nos lugares onde haja residido nos tres 
anno5 mai~; proximos á data do seu requerimento: 

2. • :\ttPsla<;iiPs dos respeetivos paroehos. 
Não p(Hle sPr nom<~ado professor publico o individuo que 

tiver solTrido pena 1le gaks ou accusação judicial de furto, 
roubo, estellionato, hanca rota, rapto, incesto c adulterio, ou 
de outro qualqu<'r crime que o!Tenda a moral publica ou a 
Religião do .Estado. 

Art. 15. Quando a accusação judicial, de que trata a se-
gunda parte do Arli~o antecedente, tenha sido arguida de ca
lumniosa pelo candidato e não haja provocado condemnação 
judicial, po<lerá ell1) snr adrnittillo ás outras provas, se assim 
o del'idir o Conselho Hiredor. 

No caso de diwrgenda entre o voto deste Conselho c o 
do Inspcctor (~era!, suspendrr-sc-ha qualquer deliberação atú 
clecisão do (;overno. 

na dPiibmw:ão do Conselho, que for contraria ao candi-
dato poderá este recorrer para o ( :overno no prazo de dez dias. 
O mesmo direito compde, no caso de decisão favoravel, a qual
quer membro do Conselho, eujo voto tiver sido vencido. 

Art. 16. As professoras devem exhihir, de mais, se forem 
c.asadas, a certidão do seu rasamcnto; se úuvas, a do obito 
de seus maridos; e Sl' Yirercm separadas destes, a publica fórma 
da sentença que julgou a spparação, para se avaliar o motivo 
qu<~ a originou. 

\..; -;oliPir;,.; ,,·, pniiPrãn P\f'!TPr o mr~gisterin puhliro h·mlo 
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::~ annoli eompldus de idade, salvo s11 t•usiuarem em casa dí! 
seus paes e estes forem de rcconheeida moralidade. 

Art. 17. A capacidade profissiorJal prova-se em exame, 
oral e por escriplo, que terá lugar sob a pn•sidencia do lns
pector Geral e perante dous examinadores nomeados pelo (loverno. 

Art. 18. O exame versará não só sohn~ as matPrias do 
ensino rcspedi\o, como tambem sobre o systema pratico e 
nwthodo do mesmo ensino, segundo as inslrucçües que lon~m 
expedidas pelo lnspector Geral, depois de apprmadas pelo Go
verno, c tendo prt~cedido audiencia do Cotbl'lho Diredor. 

Art. Hl. i'~ os exames para proli~ssoras, ouYiriío os Pxami
nadorcs úrerea dos dht•rsos trabalhos 1k ngullia o juizo de huma 
professora publira, ou de h uma seu hora para esk lim nomeada 
pelo Governo. 

Art. 20. Quando yagar ou SP rrear qual!tm•r radeira, o 
Inspector (~pral o fimí. annu•u·iar pelos jornaPs, mareando o 
prazo de 30 dias para a inscrip~,:ão e proresso de habilitac;fio do~ 
candidatos. 

Findo esse prazo sPrá pela mesma l<írma annutH·iado dia 
para o CX<JIIlC dos ~:oncorrentt>s. 

Art. 21. O lnspcctor Geral proporá ao GoYcl'llo, d'cntrc 
os candidatos approYados, aquclle ou aqueHes que llw parecerem 
prcferinJis, aeompanhando á sua proposta as pronts dos exames 
de todos os concorrentes. 

Art. 22. A nornea~,:ão dos professores publicos será feita 
por Decreto Imperial. 

Art. 23. Em igualdade de circumslaneias preferirão para 
o provimento nas escolas: 

§ 1. o Os professores das do primeiro gráo para as do segundo, 
tendo leccionado com distincçfio por tres annos. 

§ 2. o Os professores adjuntos que ainda não estiverem nas 
circumstancias do Art. 39, mas houverem praticado satisfactoria
mente por tres armos. 

§ 3. o o~ professores particulares que por mais de 5 annos (p

nhl'io exercido o magistcrio com reconhcdda vantagrm 1lo ensino. 
§ 4. • Os Baehareis em letras, c os graduados em qualquer 

ramo da instrucção superior do lmpcrio. 
Art. 24. O provimento em qualquer cadeira, guardadas 

as regras precedentes, será considerado vitalido, depois de 5 
annos de effcctivo serviço. 

O professor nestas condições perderá o seu lugar somentP 
por sentenc;a em processo disciplinar que o sujeite á pena de 
demissão, ou por incapacidade physica ou moral judicialmente 
dPelarada. 

Art. 25. Os artuaes professorl's continuarão a wnccr os 
mesmos ordenados que ora p!'tTebf'lll. 

Os <(111' for!'lll proyido' dP nmn, P os f{llP SP hahilitrtrPrn 
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na fórma deste ltcgulamento, no prazo c1ue lhes será man·ado, 
terlio os scr.;uintcs yencimentos, a saber: 

Os professores das çscolas dP. segundo gráo, t .OOO:t;OOO de 
ordenado c ft.001'1'000 de gratifkaçli.o. 

Os das t'srolas de primeiro gráo, 800~000 de ordenado H 

200.);000 de~ gratifkac:ão. 
Art. 26. Os prolhsores ymhli<·os, lof!o CJlH' forem mnsi

derados litalieios, terão din·ito, se o requererem, <JO adianta
mento das qn;mtias ne!'cssarias para entrart•m para o :\Ionh• Pio, 
tleseontando-se-lhes HH'nsalrnente no Thcsouro !\acionai a quinta 
parte do ordenado at1~ o pagamento integral dos !'ofres puhlicos. 

Art. 2í. Os professores puhlit·os que tiwrem senido bem 
por 10 annos terão preli~retH'ia para seus lilhos entrarem no 
numero dos professorrs adjuntos, de que trata o Art. 35, ou para 
serem admiltidos g-ratuitamt·ntc no Collegio de Pedro 11. 

Art. 28. O Go\erno podt>rú rotwl'der , sobn~ proposta tio 
Inspedor Geral, !'OHI andiencia do ConsPlho Din·ctor, h urna 
gratifieac;flo exlraonlinaria que nfto rxccda a quinta par:e dos 
\'encimentos marcados no art. :!5 aos proli·ssores que se hou
rercm distin~<uido no Pnsino por mais de 15 annos de serviço 
.:m~etiro. 

Esta gratili!'ac;ão podení ser suspPnsa ao profe~sor que a 
desmereeer por spu pnwedimrnto ulterior. 

Art. :w. O prnfrssor que contar 25 annos de scrvic;o cm.~
c·liyo podPr:Í sf•r jubilado com o ordenado por intriro. 

Aqurlle qHP antes desse prazo tirar impossibilitado de con
timiar no rxrrdcio do magisterio poderá ser jubilado com a 
parte do ordenado proporl'ional ao tPmpo que houver effecti
vamente scnido, não podendo porêm gozar deste faror antes 
de haver PxerTitlo o magistPrio por dPz annos. 

Art. 30. Os jubilados que o forrm pelo motivo da segunda 
parte do Artigo antt'l'l'tiPntP, não poderão exrrcer empn•go al~;um 
de nomrac;ão do Gowrno. 

Art. 31. O professor publico terü direito: 
1." A augrncnto da quarta parte do seu ordenado, quando 

o Governo o ronscrvar no magisterio, sobre proposta do Ins
pt~rtor Geral, drpois de 25 annos de scniço. 

2." A srr jubilado eom todos os vencimentos mcneionados no 
.~rt. 25, se servir por mais drz annos alêrn do prazo men
cionado no Art. 29. 

Art. 32. A jubilação quando não for decretada pelo Go
verno, sobre proposta do Inspector Geral, ouvido o Conselho 
Oirector, poder.l ser requerida pelo professor. 

Juslilicadns em sen requerimento as condições dos Arts. 
29 ou 31 na segunda partP, o Gon~rno deferirá como entender 
c!P justiça sobrP inforrnac;i\o do mPsmo Inspector G1•ral c parc
··vr i! o Con,.;t~l !to Bi rei'! nr _ 
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Art. 33. O professor publico não poderá exerce•· nenhum 
emprego administrativo sem autorisação previa do Inspector 
Geral. 

Não lhe será contado para sua jubilação o tempo empre
gado fora do magisterio. 

Fi,·a-lhe absolutamente prohibida qualquer profissão com
nwrcial ou industrial. 

CAPITULO 11. 

l'ro{1'ssorcs adjuntos; subslítuiçüo nas escolas. 

Art. 3~. Haverá hum a elasse de professores adjuntos, cujo 
nunwro será marcado por hum Decreto, ouvidos o Inspector 
Geral c o Conselho Director. 

Art. 35. A classe dos professores adjuntos será formada 
dos alurnnos das escolas publicas, maiores de 12 annos de 
idade, dados por promptos com distineção nos exames annuaes, 
que tiverem tido bom procedimento, e mostrado propensão 
para o magisterio. 

Serão pmferiveis, em igualdade de circumstaneias, os filhos 
dos proli·ssores publicos que estiverem no caso do Art. 27, 
c os alumnos pobres. 

Art. :{6. A nomeação deste-s professores sPt'á feita por 
portaria do Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do 
I mperio, sobre proposta do Inspeetor Geral, ouvido o Conselho 
Director. 

A primeira nomeação terá lugar no fim do corrente anno, 
em concurso geral que se abrirá para os discípulos de todas 
as escolas publicas, segundo as instrucções que se expedirem, 
na conformidade do art. 18. 

O Conselho Direetor organisará d'entre os que mais se dis
tinguirem nesse concurso hurna lista, dentro da qual será feita 
a eseolha pelo Governo. 

Art. 37. Os pmf!•ssores adjuntos, desd'~ que fon·m no
meados, perceberão huma gratilieaçlío anmwl rrue será regu
lada pela maneira seguinte : 

No 1. • anno.. . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240~000 
No 2. 0 » • .. .. .. • • .. .. .. .. .. • ... • • • • • • • 300:Jjl000 
Do 3. o em diante . • . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . 360~000 
Art. 38. Estes professores ficarão addidos ás escolas corno 

njudantes, c para se aperfeiçoarem nas ma terias c pratica do 
Pnsino. 

Podem ser mudados annualmcntc de Pscola por ordem do 
I nspcetor Geral. 

Art. 39. No IIm df~ cada anno de excrricio e atr o ter
reiro, passarão por exame perantf' o In~pcdPr t;eral 11 clnus 



examinadort'll nomeados pelo Governo, a fim d0 se conlwet'r o 
gnio de seu aproveitamento. 

Se o resultado dos exames de qualquer dos annos lhes for 
desfavoravel, serão eliminados da classe de adjuntos. 

O exame do terceim anno versará, em geral, sobre as ma
tr•rias do ensino, c Pspecialrnente sobre os methodos respectivos, 
e o systema pratico de dirigir hnma escola. 

Ao adjunto approvado neste ultimo exame se dará hum 
titulo de capaeidade profissional, conforme o modelo que se 
adoptar. 

Art. 40. Os adjuntos, depois do tricnnio de habilitação, 
eontinuariio addidos ús PScolas publicas. 

O Governo dPsignará d'entm os maiorPs de 18 armos 
atJUelles que dt•Yclll substituir os professores nos st~us impedi
mentos. 

Nessas or:1~asiiíPS JWrct~berão 600~000 ou 800~000 de grati
ficação anrlllal, conforme a escola !br do primeiro ou segundo 
!{nío. 

Art. 41. Os adjuntos, que lherem obtido o titulo de 
capaeidadc profissional , na IOrma do art. 39, e se acharem 
nas condiçües do art. 12, sPrão nomeados professorps publicos 
das cadeiras que yagarem, sem dependencia das formalidades 
dos Arts. 17 e 20. 

Para este fi rn o I nsrwetor Geral apresentará ao Govemo 
huma lista de tortos os adjuntos qnr se acharem competente
mente habilitados, dando a respeito de cada hum as infor
maçües ucePssari as. 

Art. 1,.2. Os adjuntos , nas eircurnstancias do Artigo ante
cedente , podem rrquerer licPnça ao Governo para leceionarem 
em escolas e coll('~ios par! iculares do rnunieipio da Corte ou 
nas ('Scolas de inslntc~·iio publit-a das províncias. 

No caso de obterem essa licença, perdarn a gratificação 
do art. 37, e sú podPrão ser apresentados para professores na 
falta de adjuntos que se conservassem addidos âs escolas pu
blicas. 

Art. !~3. Em quanto não se organisa definitivamente a 
classe dos adjuntos, se~undo o systerua dPsle Regulamento e 
instrucções que derem ser dadas para seu desenvolvimento, 
o Governo poderá norrwar, precedendo concurso, se assim o 
julgar conyeniente, ouyido o Conselho Director, até o mune-· 
ro de 10 individuo~ de IÜra das escolas publicas, os quaes 
se irão exercitando nestas pPlo mesmo modo c com as mesmas 
obrigaçües c vantagens dos membros d'uquella classe. 

Art. ML 03 aduaes substitutos das escolas serão consP-r
vados e empregados como adjuntos, em quanto se lhes não 
der outro dt>stino . 

. \rt. 15. Os arljunln'i, de qtlf~ trata o <1rt. '13, srrão pro-
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r~~'•slos pdo lnspcr:tor (;eral, lc~ndo pn·víarnc·nle juslifirado ~na 
moralidade e idade maior de 18 annos, e passado por hum 
exame de sufficiencia e aptidão perante o mesmo Inspector 
e dois examinadores nomeados pelo Governo. 

Art. 46. Tambem haverá huma classe de professoras ad
juntas, st>gundo o systema dos artigos antecedentes, c com as 
IIIPsmas obrigações e vantagens, que serão mais rircumslan
riadanwutc desenvolvidas nas iustrucções a que se relere o 
Art. 1,3. 

CAI'ITt:LO 111. 

Das escolas publicas; .mas condiçõe$ e rPgimm. 

Art. .n. O ensino primario nas escolas publicas cnmprc-
hcndc: 

A iustmeçào moral c religiosa, 
A leitura e escripta, 
As noções csseuciacs da grammatica , 
Os princípios elementares da arithmetica, 
O systcma de pesos e medidas do municipio. 

Pôde comprehender tambern : 
O descnYolvimento da arithmctica em suas applicaçürs pra

tiras, 
A leitura explicada dos Eyangclho5 e noticia da historia 

sagrada, 
Os dementos de historia e geographia, principalmente 

do Brasil, 
Os princípios das sciencias physicas e da historia natural 

applicaveis aos usos da vida , 
A geometria elementar, agrimensura, desenho linear, no

ções de musica c exercicios de canto, gymnastica, e hum 
estudo mais desenvolvido do systema de pesos e medidas, não 
só do município da Córte, como das províncias do Jmperio, 
e das Nações com que o Brasil tem mais relaçües commerciaes. 

Art. 48. As escolas publicas primarias serào divididas em 
duas classes. 

A h uma pertencerão as de instrucção elementar, com a 
denominaçi'lo de escolas do primeiro gráo. 

A outra as de instrucçào primaria superior com a deno
minação de escolas do segundo gráo. 

Art. !~!).O ensino nas do primeiro grão será restrietamente o 
que se aeha marcado na pt·imeira parte do Art. !~7 : nas do 
segundo gráo cornprchcndcrá demais as matcrias da segunda parte 
do mesmo Artigo , que por delibcraçào do Governo, sobre pro
posta do Inspector Geral , e ouvido o Conselho Dircctor se 
m:.~ndarem adoptar. 
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Art. i>O. Nas escolas para o sexo feminino, alêm dos ob
jectos da primeira parte do Art. 47, se ensinarão bordados e 
trabalhos de agulha mais necessarios. 

Poder-se-hão lambem ensinar as materias da segunda 
parte do citado Artigo , que o Governo designar, sobre pro
posta do lnspector Gemi eom audicncia do Conselho Dire
dor, conforme as diversas loealidm!Ps em que forem situadas 
P sua imporlaneia. 

Art. 5l. Em cada paroehia hawní pelo menos huma es
cola do primeiro gráo para eada hum dos SP\.OS. 

Art. 52. A designação das Pseolas do primeiro c segundo 
gráo, c de seu prograrnma de ensino será feita por delilw
raçâo do Cons1~lho Di redor, eom approvat;ão do l.overno. 

Art. 53. Os actuaes proft·ssorPs n;io poderão rcgr•r as cadei
ras do srgundo gráo sem que prmem eompetentemcntr suas ha
bilitaçõcs nas materias que at:crescen·m ;íquellas em que forão 
approvados. 

O litlY!)I'IIO, ouvido o lnspector (;Pral, marcará hum prazo 
razoaycl para a t•:xeeu~·ão dPsle artigo. 

Art. 5í. As escolas de st:gundo gr;ío poderão ser n·gidas por 
dois professon•s, divididas !'OilYt:niPnlt•menle por ambos as ma
tPrias do ensi11o; ou por hum proli•ssor e hum ou dois ad
juntos, ro11formc as exigenrias do sen-iço. 

Art. 55. O (inverno dPsignará casas no centro dos dis
trielos, com as precisas aerommodaçõcs para as escolas. 

Onrle 11ão houver Pdificios publiros, os mandaní construir , 
alugando provisoriamente edifidos particulares. 

Art. 56. Nas esc·olas publicas só podem ser admittidos 
os lhTos aulorisados competentemente. 

São garantidos pr1·mios aos professores ou a quaellquer 
pessoas que eompuzcrern eompcnrlios ou obras para uso das 
escolas, c aos que traduzirem melhor os publicados em língua 
estrangeira, depois de serem adoptados pelo Governo , segundo as 
disposições do Art. 3." § 4." combinadas com as do Art. 4.." 

A' adopção de livros ou compendias que contenhlio ma
teria do ensino religioso precederá sempre a approvaça:o do 
Bispo Diocesano. 

Art. 57. Nilo obstante as disposições do Art. 51, quando 
em h uma parochia, por sua pequena população, falta de rc
c~ursos , ou qualquet· outra eircurnstaneia , não se reunir nu
mero sulliciente de alumnos que justifiqut~ a creação de escola 
ou sua continuação, r houver no lugar eseola particular bem 
conceituada, podt~rá o lnsp1~dor licral, ouvido o Delegado do 
distrido, c eom approvação do Gowmo, contraclar com o pro
l(•ssor dessa escola a admissão de alumnos pobres, mediante 
lntrna !-';ratificação razoavel. 

.\ri. ;;~. \;io haYt•ndtl csrola parlirttl<lr n;t paroehia '. t' 
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querendo o parocho ou seu coadjutor encarregar-se do ensino, 
poderá o Governo , sobre proposta do Inspcctor Geral , con
ceder-lhe a gratificação a que se refere o Artigo antecedente. 

Art. 5!). No caso de suppressão de hurna escola publica , 
o ·professor respectivo , se ainda não for vitalicio, c reconhe
cendo-se que não proccdco de facto seu a falta de alurnnos, 
de que trata o Art. 57, será de prefercncia empregado na 
primeira vaga, servindo entretanto de addido a outra escola 
eom metade dos seus vencimentos. 

Se porêrn já for vitalicio, continuará n perceber o seu 
ordenado por inteiro, e em quanto não for nomeado para 
outra cadeira servirá lambem como addido a alguma das esco
las existentes que o Inspcctor Geral designar.-

Art. 60. Todo o expediente dentro das escolas será feito 
á custa dos cofres publicos. 

Correrão lambem por conta dos cofres publicos as dcspezas 
de fornecimento de livros c outros objectos necessarios ao ensino. 

Aos meninos indigentes se fornecerá igualmente vestuario 
decente c simples, quando seus paes, tutores, curadores ou 
protectores o não puderem ministrar, jnstilicando previamente 
sua indigencia perante o Iuspector f;eral , por inlcrmedio dos 
Delegados dos respectivos districtos. 

Art. GL O Governo, por hum Hegulamento, ddr'rrnina
rá o meio pratico de se tazer<'m taes juslilicaçiíes, bc111 como a 
maneira de se fiscalisar a consr~rvaçiio dos objcctos distribuitlos. 

Art. 62. Se em qualquer dos districtos vagarem meno
res de 12 annos em tal estado d(~ J;ÔLrcza que, alêm fia falta 
de roupa decente para frequentarem as escolas, vi\üo em men
dicidade , o Governo os lilrü recolher a huma das casas de 
asylo que devem str crcadas para este 11m com hum Hegu
Jamento especial. 

Em quanto niio forem estabelecidas estas casas, os meni
nos poderão ser entregues aos parochos ou coadjutorcs, ou 
mesmo aos professores dos dislrictos, com os quaes o Jnspcctor 
Geral contractará, precedendo approvaçiio tio Governo , o pa
gamento mensal da somma prcc.;isa para o supprimento dos 
mesmos meuinos. 

Art. 63. Os meninos, qtw estiverem 11as circumstancias 
dos Artigos antecedentes, depois de receberem a instrucçlío 
do primeiro grão, serão enviados par<; as companhias de apren
dizes dos arsenaes , ou de Imperiaes Marinheiros, ou para as 
otllcinas publicas ou partieulares, mediante hum contracto, 
neste ultimo caso, com os rcspectiyos proprktarios, c sempn~ 
debai~o da liscalisação do Juiz de Orpliãos. 

Aquclles )Jorêm que se distinguirem, mostrando capaci
dade para estudos superion~s, ll:l'l"-se-ha o destino que pan:~rer 
mais apropriado :í sua intelli·.;,~:Jt:ia P aptid;1o. 



Art. fj/h Os paes, tutores, curadores ou prolectorcs que 
li\ercm em sua t:ompanhia meninos maiores de 7 annos sem 
impedimento physico ou moral, c lhes não derem o ensino 
pelo menos do primeiro gnío, incorrerão na multa de 20::P 
a 1 00~ , conforme as drcumstaneias. 

A primeira multa será dobrada na rcincidcncia, verificada 
de seis em seis nwzt~s. 

O processo nestes rasos terá lugar ex-oiiicio, da mesma 
sorte que se prntica nos erimes policiacs. 

Art. G3. O Inspcclor (;cral, por si c por seus ])elegados, 
\dará ctiicazmente na execução dos .\.rtigos antecedentes; e para 
este lirn hayerá das .\utoridades locaes as listas das famílias, 
contendo os nomes c idades dos meninos pertencentes a cada 
hum a . 

. \rt. G6. Os professores publicas, alôm das obrigações dc
dararlas <'lll di\crsos Artigos deste Hegulamento, devem : 
~ ~." .!\Jante r n_as escolas o si lendo, a cxactidão c a re

gulandade neccssanas. 
~ 2. o Apresenta r-se ali i decentemente Ycstidos. 
~ 3. 0 Participar ao llelcgado respecti\0 qualquer impcdi

JII('flto qnP os inhiba de funt:cionar. 
~ !L o Organisar com o uwsmo Jlcle~ado o. orçamento das 

despezas de suas escolas para o anno fHumccJro seguinte, o 
qual será enviado ao Inspector (;ernl na epocha que for marcada. 
~ 5. o llcmeller-lhe, no fim de cada trimestre, hum mappa 

nominal dos alumnos matriculados, t:Olll declara~ão de sua fre
fJUellt:ia e aprmeitamcnto; e no fim do anno hum mappa geral, 
comprehendendo o resultado dos exames, c notando d'entrc 
os alurnnos os que se lizerão rccommendaveis por seu talento, 
applicação c moralidade. 

Estas notas , acompanhadas de observaçfíes do Inspector 
(;era!, serão transmillidas ao f;merno para que de futuro as 
tc11ha Clll atten~ão. 

Os mappas serão organisados segundo modelos impressos 
remetlidos pelo lnspector (;cral. 

Art. li7. Os professores publiros não podem: 
~ t.o fkcupar-se, nem ocrupar os aluwnos em misteres 

estranhos ao ensino, durante as horas das lições. 
~ 2." Ausentar-se nos dias lcctivos das frcguezias, onde es

tiverem co !locadas as suas escolas , para qualquer ponto distante 
sem licença do Delegado respectivo, que só a poderá conceder, 
c por motivo urgente, até tres dias eonsccutivos. 

Art. GS. Haverá em cnda escola hum livro de matricula 
dos alumnos, rubri<·ado pelo respectivo Delegado. 

A matrkula será gratuita, c deverá ser feita pelo profes
sor em presença de h urna g1Jia ;mnual do mesmo Delegado, 
qtw, depois de rf'gistrada, ficará arcllivada ai{· o anno seguin!P. 
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No livro da matricula notaní o Professor as faltas dos dis
cípulos e seu adiantamento em cada mcz, até o dia em que 
sahirem da escola, e com a declaração do motivo da sabida. 

A guia deverá ser passada a pedido do pai , tutor, cura
dor ou protcctor , que declarará sua rcsidencia, estado e pro
fissão, e a naturalidade, filiação, c idade do alumno. 

Art. 6!l. Não serão admittidos á matricula, nem poderão 
frequentar as escolas : 

% 1. • Os meninos que padecerem moles! ias contagiosas. 
§ 2.• Os que não tiverem sido vaccinados. 
§ 3. 0 Os escravos. 

Art. 70. As liçiíes ordinarias das escolas nfío potlerfto ser 
admitlidos alumnos menores de 5 annos, c maiores d(~ 15. 

Art. 71. Quando hurna escola do segundo gráo tiver dois 
professores, serão estes obrigados altcrnadamcntn , por mez 
ou por anno, a ensinar as ma terias da instrucção primaria 
duas yczcs por semana, nas horas que lhes ficarem livres, 
ainda que seja em domingos c dias santos, aos adultos que 
para esse fim se lhes apresentarem. 

O Governo poderá incumbir esta tarda, mediante h uma 
gratificação que será marcada por cada discípulo, ao parocho 
ou seu eoadjutor nas parochias em que não estiver estabelecido 
o ensino do segundo gr:ío. 

No caso de escusa da parte destes, ou não se podendo vc
rilicar por qualquer eircumstnncia a providencia mcncionnda, 
poderá ser incumbido daquelle ensino , nos domingos c dias 
santos, o professor do primeiro gráo ou algum professor par
ticular, que se queira dcllc encarregar com a refcri(Ja grati
ficação. 

Art. 72. Os meios disciplinares para os meninos serão os 
seguintes: 

Rcprchcnsão, 
Tarefa de trabalho fóra das horas regulares, 
Outros castigos que excitem o vexame, 
Communicação aos pacs para castigos maiores, 
Expulsão da escola. 
O lnspcctor Geral, ouvindo o Conselho Director, cxpediní 

instrucções para o emprego destes meios disciplinares. 
A pena de c1:pulsão só será applicada aos incorrigíveis que 

possão prejudicar os outros por seu exemplo ou influencia, 
depois de esgotados os recursos do professor c da autoridade 
paterna, c precedendo autorisação do lnspector Geral. 

Art. 7:1. O methodo do ensino nas escolas será em geral 
o simultanco: poderá todavia o Inspeetor Geral, ouvindo o 
Conselho Bircclor, determinar, qti<JAdo o julgue conveniente, 
que se adoplo outro em qualquer paroehia, cnnforml:l os seus 
recnrsos (~ necessidndes. 
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Art. 7!J,. ~as escolas publicas serão feriados, alêrn dos 
domingos c dias de guarda, os de festividade nacional rnar
•:ados por Lei, os de luto nacional declarados pelo Governo , 
os de entrudo desde segunda até quarta feira de Cinza, os da 
semana Santa , os da semana da Paschoa , c os que decorrem 
l!esde 20 de J)ezernbro até 6 de Janeiro. 

Art. 73. l\o regimento interno das escolas, a que se re
fere o ~ 8." do Art. 3. o , se estabelecerão reg-ra,; para os exer
ci rios escolares, para ewcução do Art. 72, f<ínna dos exames 
dos alumnos, horas das lições c outros objectos desta ordem , 
que não forão expressamente regulados nas disposições ante
riores. 

Art. 76. Os profi•ssores publicos se reunirão duas vezes 
annualmcnte , nas fPrias da Paschoa c nas do nwz de Dezembro, 
em lugar que lhes será designado pelo Inspcctor (~eral c sob 
sua presidencia , a fim de conferenciarem entre si sobre todos 
os pontos que intercssão o rr-gimen interno das escolas, me
thodo do ensino, sys!Pmas de recompensas c punições para os 
alnmnos, expondo ns obst~rvaçõt•s que lwjão colhido de sua 
pratica e da leitura das obras que hajfío consultado. 

Estas conlt)rcncias, para as qucu•s devem sPr convidudos 
todos os mPtnbros do Conselho Hin·etor, serão publicas e po
derão durar até tres dias consecutivos, em horas annunciadas 
pelos jornaes. 

O Inspeelor Geral , ouvindo o dito Conselho, dar:í ins
trucções Pspcciacs para a execução dPste Artigo, que serão ex
prdidas depois de approvadas pelo Governo. 

TITULO III. 

L\l'lTl'LO UNICO. 

Da /nstntcção publica secundaria. 

Art. 77. I~m quanto não for crParlo o externato de que 
trata o ~ 7. 0 do Art. 1." do Drereto 11. 0 630 de 17 de f'etr~mhro 
de 1851, a instrucção publica secundaria continuará a ser dada 
no Collegio de Jlcdro 11 e nas aulas publicas existentes. 

Art. 78. O curso do Cnllegio eonlinuaní à ser de 7 annQs. 
As materias de cada anno , sua distribuição por aulas , 

o systema das lições , o methodo dos exames, o rigimen in
terno do estabelecimento e a distribuição de premios alé o nu
nwro de tres no fim de eada arlllo leelivo do eurso, farão objecto 
de hum Regulamento l'speeial qtw será organisado pelo Con
~f'lhn Din·ctnr, e sujPilo á <~pprnvoçãn do Governo. 
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A.rt. 79. Haverá no Collegio as seguintes cadeiras: 
2 de latim, 
1 de grego, 
1 de inglez, 
1 de franccz , 
1 de Dllcmão, 
1 de philosophia racional c moral, 
1 de rhctorica c poctica, que comprchcndcrá lambem o en

sino da Jingua e littcratura nacional, 
2 de historia c gcographia , ensinando o professor de lmma 

a parte antiga c media das referidas ma terias, c o da outra a parte 
moderna , com especialidade a historia c geographia nacional, 

1 de mathcmaticas elementares, comprchcndendo arithmc
tica , algebra até equações do 2. o grrio , geometria c trigono
metria rcctilinea, 

2 de seicncias naturacs , sendo huma de historia natural 
com as primeiras noções de zoologia, botanka, mineralogia 
c geologia , c outra de elementos de physiea e chimica, com
prehcndcndo somente os princípios geracs c os mais applicaveis 
aos usos da vida. 

Art. 80. Alêm das matcrias das cadeiras mencionadas no 
Artigo antecedente, que formão o curso para o bacharelado em 
letras, se ensinarão no Coli<';.cio huma das linguas vivas do meio 
dia da Europa, c as artes de desenlto, musica c dansa. 

Farão os alumnos cxereicios gymnasticos, debaixo da di
rceção de hum mestre cspeeial. 

Poderão ser crcadas , quando as circamstancias o permitti
rem, hum a cadeira de elementos de mcchanica, c de geome
tria dcscriptiva; c bem assim separar-se da cadeira de histo
ria moderna a historia c geographia nacional, formando esta 
huma aula especial. 

Art. 81. O ensino das matcrias , que não constituem o 
curso litterario • será regulado de maneira que não perturbe o 
estudo das outras. 

Art. 82. Nenhum professor poderá reger mais de huma 
cadeira , excepto por subtituição, no caso de impedimento de 
algum dos outros. 

Art. 83. O alumno do Collcgio que for reproYado em hum 
anno não poderá ser admittido a novo exame senão depois de: 
findo o prazo de hum anno. 

O que não for filho do Collegio tambem não será admitti
do senão depois de decolTido o mesmo prazo. 

Art. 84. Os alumnos poderão matricular-se em qualquer 
dos annos do curso, com tanto que sejão approvados em exame 
das matcrias do anno ou dos annos anteriores. 

Art. 85. Não serão admiltidos á matricula , nem poderão 
Ji·equcntar o Collegio, os indivíduos nas condições do Art. 69. 
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Art. .Sü. :\iio sG admillirá no primeiro anuo como alumno 
in!Prno o que for maior de 12 annos e assim á proporção nos ou
tros, de sorte que o alumno do 7. 0 anno não tenha mais de 18. 

Art. 87. Ningucm podcní ser rnatr·iculado em qualquer 
dos annos sem que apresente conhecimento de havPr pago a 
taxa rr·spectiva. 

Art. 88. São dispPnsados do pagamento da taxa: 
§ 1. o Os filhos dos pro!rssorcs publicos nus condições do 

Art. 2í. 
§ 2." Os alumnos pobrPs que nas cscolns primarias se tc

nhão distinguirlo por srm talento, applicaçfto c moralidade. 
§ 3. o Aquclles que nos conc·msos geraes obtiverem esse 

favor, na fórma do Art. 112. 
Art. 8!). .\'o Collegio de Pedro li se admittirão alumnos 

internos ou pensionistas, meio-pensionistas c externos. 
As mensalidades dos alumnos internos sPri\o as mesmas 

que aetualmcnle se achão cstabPiecidas, dP\Cndo os meio-pcn
sionistns pagar ractadc do que pag-ão aqurllcs, c gozar de todas 
as vantagens do rstahdccilllento dcsllc a hora em que ellc co
nwça a funccionar ató aquella em que se fecha. 

Art. !JO. O Governo podl'r<Í mandar admitlir gratuita
rnentc, omido o Reitor do Collegio, até 20 alumnos internos 
c J 2 mcio-pensionisras. 

O numero dos externos gratuitos scni indefinido. 
As condições para a admissão destes alumnos serão de

claradas no Hegularrll'nlo ntcncion•Hio no Art. 78. 
Art. !H. Fica creada no Coll••gio huma dasse de repe

tidores. 
Estes serão obrigados a morar dentro dcllc, c a auxiliar 

os alumnos no estudo c preparo das liçõps durante as horas 
para isso marc:adns. 

O numero c vemim1·tltos dos repetidores, as condições 
de~ sua admissão, as obrigaçiies a seu cargo, e tudo o que 
lhes concernc será fixado definitivamente no Hegnlamento ci
tado no Artigo antcced<•ntn. 

1~m igualdade de circnmstancias os rrpetidorcs serão prc
firidos para o pr('enchimenlo das cadeiras dn instrucção secun
daria que vagarem. 

Art. !J2. A alta insr)('cçi\o do rnsino no Collcgio de 
Pedro li compete ao Inspector (;era!. 

Ao Heitor incnmhe a liscalisaçfw immediala das aulas, do 
procedimento qur dentro dcllas tiverem os professores c alum
nos, c toda a polida indispcnsavel ;i regularidade do ensino. 

Art. !J3. As obrigaçi'i<'s dos professores c dos empregados 
elo CoiiPgio serão espeeilicadas no Ilt•gulnmento a que se refere 
n ,\ri. 7H, tomando-se por bas<~ as disposiçücs do Cap. 111. 
Til. I L que fi'f'Plll npplic;n eis. 
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Art. 94. Os dilos professm·c3 gozarão dos mesmos direitos 
c favores concedidos aos de instrucção publica primaria. 

Art. 9::>. O Governo garante prcmios na conformidade 
da 2. • parte do Art. 56 aos que compuzcrem ou tmduzircrn 
compcndios , os quacs serão sujeitos :í disposição do % 4. • do 
Art. 3.• combinada com a do Art. 4.• 

Art. 96. Os professores das aulas avulsas de ensino pu
blico secundado tem as mesmas obrigações c direitos que se 
rnarcárão para os do ensino prirnar·io, devendo entender-se 
dircctamentc com o Inspector Geral. 

Estas aulas funccionarão Clll hum edificio designado w·Io 
I nspcctor Geral , a quem compete dar instrucçücs sobre seu 
rt'gimcn c disciplina. 

A sua visita e inspecção scr:í feita ou pelo mesmo Inspe
clor {;eral ou pelos membros do Conselho Director a quem 
cJIC d<'l' essa COIIIIIIÍSSÜO. 

Art. 97. Os vencimentos dos professores de instrucção 
publica secundaria serão assim regulados: 

Os professores de desenho, rnusica, dansa c glmnaslica 
terão o ord<'nado de 600~ c a gratificação de 200~. 

Os de línguas vivas o ordmado de 800;\\ e a gpalificação 
de 400;'1l. 

Os das lingnas mortas, do allcmão e das outras malcrias 
o ordenado de hum conto de rí·is c a gratificação de 600~. 

"\rt. 98. Os alumnos das aulas publicas de instrucção 
secundaria, que forem dados por promptos pelos respertivos 
professores, devem concorrer aos exames, de que trata o Art. 
112 deste H<•r,ulanwnto, quando prct!~ndão matricular-se nos 
cursos supcriorPs. 

Os do Collegio de l>cdro li poderão concorrer , se qui
ZPrcm ter di r cito aos premios ai li estabelecidos. 

TITlJLO IV. 

C.\I'ITULO UNICO. 

Do ensino particular ]!rimaria c secundaria. 

Art. 99. Ninguem podcní abrir escola ou outro qualquet· 
estabelecimento de instrucção primaria e secundaria sem previa 
autorisação do Inspector Geral. 

Art. 100. O pretendente justificaní idade maior uc yintc 
c hum annos, moralidade e capacidade profissional, pelo modo 
marcado nos Arts. 13 , 11~ e 1 G a 19 e declarará a profissão 
que tiver exercido ou qual o seu meio de vida nos ullimos 
5 annos. 

Art. 101. As provas df' capacidadP podf'rão SPI' <lispensa-
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das pelo Governo, segundo as ma terias que pretenderem lec
cionar: 

:J. o Aos professores adjuntos, na fôrma do Art. 41. 
2.

0 
Aos indivíduos que tiverem sido approvados nos estudos 

superiores pelas Academias do Imperio, aos que forem ou 
tiverem sido professores publicos c aos Bacharcis em letras pelo 
Collegio de Pedro JI. 

3. o Aos que exibirem diplomas de Academias estrangeiras 
compcten!Pnwntes lcgalisados. 

4. o Aos naeionaes c Pstrangeiros reconhecidamente habilita
dos, n quem o Governo conceda dispensa, ouvidos o Jnspc
etor Geral c Conselho Díreetor. 

Art. 102. O dircctor de hum estabelecimento de instruc
ção deve, alêm das outras eondi~ões do Art.!)!), justificar idade 
maior de 25 annos c dedarar: 

1. o O progamma dos estudos c o projcclo de regulamento 
intrrno de seu cstahcleeimento. 

2. • A localidade, com modos c situação da casa onde tem 
de ser fundado. 

3. o Os nomes c habililaçües lt•;;aes dos proft~ssorcs, que con
tractou ou vai contrar:lar. 

O lnspeclor Geral regulará em instrucçües na conformidade 
do n.• 3.• do Si 10 do Art. :3." a maneira por que deve ser 
provada a capacidade prolission<Jl dos dircctorcs, segundo a 
importaneia dos respectivos I'Stahelecimcntos. 

Art. 103. No caso de fallí'ct•r algum dirertor de estabelc
eimento desta ordem, o Governo poderá dispensar na idade o 
filho ou herdeiro maior de 21 annos, que pretenda continuar 
a rnante-lo ou dirigi lo, se não tire r contra si outro mo tiro 
de interdicção. 

Art. 10/L Os professores e dircctores de estabelecimentos 
particulares são obrigados: 

Si 1." A rellJ!'tlt'!" nos n·spr•c!iros DdPfr<ldos relalorios tri
mensaes de seus lral!alhos, declarando o nn1nero de alumnos, 
a disciplina e compt'!Hlios adoptndos c fazendo as obsenaçõc~ 
que entenderem com enientcs. 

§ 2. • A participar-lhes qualqurr altPrnção rrue projr~ctcm 
no rcgimen dos seus Pslabdt•t'ilnenlos com a prerisa antl•ce
dencia e solicitar aulorisação para isso. 

§ 3." A dar-lhes parte de qualquer rnudm1ça de rcsideneia. 
§ 4." A franquPar-lhes as aulas, dormitorios c mais dc

pendencias dos estabelecimentos, no caso em que os qucirão 
inspcecitmar. 

Art. 105. Os Dirrctorcs que niio professnrem a Ueligião 
Catholica Apostolica Hmnana serão obrigados a lPr nos collegios 
hum Sacerdote para os alumnos dessa communhão. 

Art. 106. Os profi•ssorPs P din•ctorPs rJ,. PS!abl'!ecinwntos 
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particulares poderão adoptar quacsquer compendias c mothodos 
que não li>rcm expressamente prohibidos. 

Art. 107. He vedado aos directores de estabelecimentos 
particulares: 
~ 1. o Heccber em sua casa com domicilio fixo outras pes

soas, alêm dos mestres, discípulos e empregados regulares dos 
mesmos estabelecimentos. 

§ 2. o Mudar, sem previa declaração e licença , o caracter de 
seu estabelecimento, quer estendendo o programma, quer dei
xando de observar c de cumprir os empenhos tomados com 
as fam i lias nos prospectos ou annuncios. 

Art. 108. Os collPgios de meninas sú poderão ser regidos 
por senhoras que provem estar nas condições exigidas para 
proli~ssoras publicas. 

1\s directoras de collegios flcão sujritas ás mesmas obri
gar:õcs impostas aos dircctorcs de estabelecimentos de inslrucção 
seeundaria. 

Art. Hl!J. Nas casas de educacão de meninas nrto se admit
lirão alumnos' nem poderão morar pessoas do sexo masculino 
maiorrs de 10 annos, excepto o marido d<1 dircctora. 

Art. 110. Os dire~.:lorcs dos collegios que d'ora em diante 
se estabelec!'rem serão obrigados a ter, quando SPjão estrangei
ros , prlo menos metade dt: professores q uc sejão brasileiros . 

. \rt 11l. O Gon~rno marrarü hum prazo razoavel aos 
professores c dircctorcs actuaes para se habilitarem , e r.-gulari
sarcm seus cslabelrdmentos na fórma destas disposições. 

Art. 112. Os disdpulos das aulas c estabelecimentos par
ticulares de instrucçã9 secundaria serão admittidos todos os 
annos, no mez de No1'cmbro, a exames publicas por escripto 
das ma lerias que são requeridas como preparatorios para a admis
são nos cursos de estudos superiores. 

Os dias , horas , e lugar para esses exames serão publicados 
com antccedcnt:ia pelo lnspeetor Geral. 

O modo c solcmnidadcs dos mesmos exames, a fim de se 
evitar toda a fraude c protcer;iío, serão designados em inslrueções 
espeeiaes. 

Os alurnnos que nelles se distinguirem terão os seguintes 
prcmios, que serão graduados naquellas instmeções: 

1. o Isenção de direitos de matricula no Collegio de Pedro 
11 para tomar o gráo de Bacharel, querendo-o. 

2. o A mesma isenção nas Academias de ensino superior. 
3. 0 Prcfercncia de admissão no dito Collegio como repeti

dores. 
As notas que se devem conferir scrao as de approvado, ap~ 

provado com distincção , e reprovado. 
Com a certidão de haver obtid0 a primeira ou segunda 

daquellus notas nos exames de todas as ma terias rcspecthas 1 
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Sl"''Ú o alnmno admiltido á matricula, independrntc de novos 
f'Xames, nas Academias de ensino superior, que quizer fre
quentar. 

Art. 113. 
aos exames de 
lcgio de Pedro 
antecrrh'nlcs. 

Para o futuro poder-se-hão estender os concursos 
todas as materias que formão o curso do Col-
11 , aos quaes ser à o a ppliraYPis as disposi<;ões 

Art. I 1 ~. O Gm<>mo lll<IIHlar;í puhlit·ar os nomes dos 
alunlllüíi prt'lllÍ<Hlos e apprm a dos, t'Olll dcf'lara<;ão do colle!-!io 
ou aula Plll fJIIf' apreiHlt~riio. 

l'odPrâ lamiJeJu eonti·rir a!t; lrPs prPmios armuulnwnlt' ::o~ 
Ires Pslabelecimcntos fJUe maior lllllllr·ro de discípulos premiat~os 
ou approvados aprrsPn!arrlll. 

'lTITLO Y. 

CAPITI:LO t:'iJCO. 

Faltos do.ç JlrO(rsso;·e.~ e rliratores rf,~ l'stabdrcimcntos publicas 
c partict~lan·s; }11'/WS a (jlte fir·rlo sujeitos; processo 

rl isr·tjil i !Ir/ r. 

Arl. 115. Os professores puhlicos que por negligencia ou 
nuí vontade nào cumprire111 !Jern os seus deveres, instruindo 
mal os alumnos, e:xerceudo a disciplina sem eriterio, dei
xando de dar aula sem earha jusliliratla por lllais de Ires dias 
t'lll hum rncz, ou infringiudo qualquer das disposições deste He
gulamento ou as decisões de seus superiores, licão sujeitos ás 
seguintes penas: 

Admoestaçfw, 
Hrprchens?io, 
:\lulta até 50~, 
Suspensão de exercício e vencimentos de hum até tres mezes, 
l'erda da cadeira. 

Art. 116. As tn•s primeiras penns serão impostas pP!o 
In,pcctor (;era! ; ns duas ultimas por deliberação do Conselho 
Dircctor. 

Havrrá recurso para o Governo de todas us penas, excepto 
das de admoestação e reprehensão. 

O recurso deverá S(~r interposto dentro do prazo de cinm 
dias eonl<Hlos da intimat;iío. 

Art. 1l7. A pena de suspensão será imposta: 
§ t.• Na reincidencia de actos, pelos r1uaes o professor te

nha sido multado. 
% 2. • Quando o professor der mãos exemplos ou inculcar 

m<ín.; pri1tciptos aos nlumnos. 
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§ 3. • Quando faltar ao respeito ao lnspec(or Geral e mais 
pessoas incumbidas da· inspecçào do ensino. 

Art. 118. l<'icará suspenso do exercício c yencimentos res
pectivos o professor que for arguido de algum dos crimes es
pecificados no Art. 1'1. ou pronunciado em crime inafiançavel. 

Art. 119. O Professor publico penlerCI a SU<l cadeira, 
nwsmo depois de haver servido o tempo do Art. 2'~: 

1. • Quando for condemnado ús penas de gal•~s ou prisão com 
trabalho, ou por crime de estupro, rapto, adulterio, ro1:1bo 
ou furto, ou por algum outro da classe dacluclles que otfcndem 
a moral publica ou a Religião do E:;laclo. 

2.• Quando tenha sido suspenso por trcs vezes. 
:J.• ()uando fomentar Íllllll<Halidacle entre os alumnos. 

Art. 120. Os professores c directores de escolas ~ e.~ta
helccimcnlos particularPs de inslrncçiío primaria ou secundaria, 
incorrem na mnlla de 50~ a 200~ quando abrirem as ditas 
aulas ou estabelecimentos, ou ahi lerdonarem sem previa au
torisação do Inspector Geral. 

Art. 121. Incorrem tambem na multa de 20~ a 100.$ 
quando deixarem de cumprir as obrigações que este Regula
mento lhes impocm. 

Art. 122. Na reincidcncia dos casos do artigo anteccdPnte, 
ou quando os professores c dircctores ollcndcrcm ou consen
tirem em o!Tensas 1Í moral c bons costumes, ou quando pcr
sislircm na falta, de que trata o Art. 120, o Go,·erno man
dará fechar a respectiva escola, aula ou collegio. 

Art. 123. A imposição de qualquer destas penas não isenta 
o culpado de soffrcr qualquer outra em qnc haja incorrido pela 
Legislação em vigor. 

Art. 121.. Quando o Conselho Direclor tiver de julgar as 
infracc;ões disciplinares, na conformidade da ultima parte do 
Art. 11 , se observarão as disposiçües dos Artigos seguintes. 

Art. 125. Apresentada ao lnspector a accusação, por de
nuncia, ou a requerimento de parte, ou reconhecendo elle 
que deve ter lugar independente de ser rectncrida, convocará 
o Conselho para que a julgue proectlcnte ou improcedente. 

Art. 12ü. Julgada procedente a denuncia, sení ouvido o 
accusado por escripto dentro do prazo de oito dias, qnc lhe 
será assignado. 

Art. 127. O Conselho interrogará o accusado e ouvirá 
as pessoas que souberem do facto denunciado, marcando previa
mente dia para isso. 

Art. 128. Sobre a resposta do accu~ado, depois de se 
haver procedido 1Ís diligencias do A ri igo antecedente, ou á 
revelia, quando o accusado niío responda no prazo cpw lhe 
houver sido marcado, o Conselho resolverá sobre a natureza 
do delicto e pena qne lhe deva ser imposta. 
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Art. 129. Póira que o Conselho julgue procedente a accu
sação, c possa declarar que tem lugar a pena de demissão de 
hum proff)Ssor yitalicio, ou de fechamento de h uma escola ou 
collcgio, he ncccssario que se ache completo, convocando-se 
os membros substitutos no impedimento dos ordinarios. 

Art. 130. Nos casos do Artigo antecedente, o Conselho Di
rector não impoem dPflnitiYamente a pena; subrndte sua decisão 
ao Governo para resolYer sobre a rna!1•rin, ficando saho á par!<' o 
recurso para o Conselho d' Estado na conformidade da disposição 
5. a do Art. 1." do Decreto n. o 630 de 17 de Sdc111bro de 1831. 

Art. 131. Nos casos que aiTcctcrn gravemente a moral, ou 
em que haja perigo na demora da dclibcrnção definitiva, o 
Inspcctor Geral deverá suspender desde logo o l'rofessor cul
pado, ou determinar que se fel'hc o estnbckt:imento parti
cular, até a decisiio do Conselho, que será irnmcdiatamcntc 
convocado, lcnmdo-se tudo ao conhecimento do Governo. 

Art. 132. Serão reguladas por Decreto, omidos o Inspe
dor Geral c o Conselho Director, logo depois de sua posse, 
as taxas que devem ser cobrarlas por matricula nas aulas do 
inslrucção secundaria, c no CoHcgio de Pedro 11; por li
cença para a abertura ele aulas e collcgios parliculnrcs; pela 
expedição dos tilulos de Cilpat:idarl<' profissio11al ; hem corno 
as mensalidades dos alumnos das aulas publicas c dos externos 
daquclle collcgio, c quncsqurr emolumentos da flepartiçflo de 
Instruceão Primaria c Secundaria. 

Art. 133. O producto destas faxns, mensalidildes, emolu
mentos c multas scrú recolhido ao Thesouro l'ínrional e fonnar<Í 
hum fundo de reserva para ser applicado ús dcspezas da inspecçilo 
das escolas, c do mcllwrarnenlo do ensino, podendo o Governo 
em enso de dcfleicncia despender annun!Illenle rom csiP ramo de 
seniço publico até a quantia de yinte l'Ontos de rc'·is, incluídos 
os supprimcnlos necessarios ilO Coijcgio dn Pedro H, conlbnnc a 
disposição 9. a do art. L o do J)(•tTC(O a rima citado. 

Art. 13'~-. O prcs(~ntc Hegulamcnto será dcsdn jú posto em 
execução, dependendo porêm dn dcllnitira approvnção do l1oder 
IA·gislatiw, na confonnidadn do Art. 2." tio mesmo Decreto. 

Em qunnto não for dollnitivamcnte approyado, o Governo 
poderá fazer em alguma, ou algumas de suns disposições as mo~ 
dilicaçiif's que a expericneia aconselhar. 

Art. 135. Ficão rcrogadas as disposiçücs em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 185'~. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185í. 

TO)IO 17. PARTE 2.• SECÇÃO 13. • 

DECRETO N. • 1. 332 - de 18 de feYerPiro de 185ft. 

Rr':71lfa a distrifmi('ttO c rowcrraç-t7o do armamento, tot·
rramc, brzndl'iras, inslrwnentos de musita, mw1ições 
de gun·ra, litTos r mais objcctos fornecidos ti Guarda 
Nacional do lmperio. 

Us:wrlo da nttrihniçiio que Me confere o Art. 102, 
§ 12, da Constituiçiio, Hei por bem Decretar o seguinte: 

CAPITULO I. 

Da distriblll'r7o c ronscn:aç,7o do tfl'lillmzcl!to, cotTrmne, 
bandeiras ou rstandartcs, instrumentos de 11msica, 

e munirões de guerra. 

Art. 1. 0 As armas de guerra, corrcamc, handeirns 
ou estand:Jrtrs, tamhorf'S, corndas c clarins, serão en
trPgurs a cada hum dos Comm,tlldantcs dos Corpos ou 
das Companhias e Secções avnlsns, avnlindns, com nssis
tencia do Procurador Fiscal da Fazendn Publica, pelos pc
ritos c pessoas compcll'ntes que o Governo na Côrtc, 
c os Presidentes dns Provincins designarem, pa~sando os 
ditos Commandantes recibo pelo qual se constituiriio res
ponsnveis ú Fazenda Nacional nos termos do presente 
Hegulnmento. 

As nrmas serão marcadas c nnmerndns por Provin
cins, segundo a numeração qne tiver o Corpo a que forem 
distribuidas. Os Corpos do l\lunicipio da Côrte terão nu
meração sr>parada dos da Provincia do Rio de Janeiro. 

Art. 2. 0 Os Commandantes dos Corpos distribuirão 
pelos Com mandantes das Companhias, ou Secções, os 
mesmos ohjcctos, c cada hum destes pelo seu recibo, 
fJIIe devcrú ser pnssado em lil'ro proprio, se constituir(t 
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respons<Jrcl <~O rcspcctil'o Commanuante do Corpo pela 
couscn<~ção dos objectos que lhe forem distribuidos. 

Art. a. o Os Commandatítcs das Companhias, ou Sec
çiks distribuirão os rdcridos ohjectos pclus pr<~ças que 
delles se deverão ~errir, c cada hnma dcst<~s ficará res
ponsavel ao respectivo Commandante de Companhia, ou 
Secção JWia consenar;iio do armamento c mais ohjcctos 
fJUC receh<'r, ou pelo seu ralor. A n•sponsahilidadc coiiS
tar;í de registros :1ssignildos pPias praças, e que serão 
escriptos em lirro proprio, fazendo-se deelaraç;lo da marca 
c numero da arma, ou da qualidade do objecto que for 
entregue a cada praça, do estado em que se achar c 
do seu valor; quando uão souhcrcm cscrcvt>r assignilrão 
por cllas, c na sua presença, duas testemunhas da en
trega. 

Art. á. 0 As praçns fjtJC não nprcscntarcm a arma c 
outros ohjeclos qnc lhe til'crcm sido distrihuidos, ou re
cibo da sua cntrl'g<J, ilO re~pectiro Commanu;lllte de Com
panhahia. ou SI'C(iio. pag<~rào o valor da sua <Jvaliação, 
c qunndo o não fação 110 prazo fJUC lhes for marcado, 
serão a isso constraugidns pelo Comnwndante do Corpo, 
ou da Companhia c Secções avulsas, por meio de prisão 
que não poder{! exceder de oito dias. 

Na rcincitlencia scrú o negocio rcmcltido ao conse
lho de disciplina, que poderá impor a pcn<J de prisão 
até 15 dias, procedendo-se desde logo ás diligencias de 
que tt·ata o Art. 0. o para a devida indcmnisação do valor 
da arma ou objectos de rp1e não derem conta. 

Art. 5." Serão igualmente constrangidns as JH'aças a 
fner concertar as armas c mais objectos, fJ!tando lhe te
nhiio sido distribuidos em bom estado e se hajão arrui
nado fóra do serviço, e apresenta-los limpos nas occa
siõcs de seniço e nas revistas, podendo os mesmos Com
mandantes impor-lhes a pena de prisão até 4 dins, e o 
duplo quando haja reincidencia. 

Art. G. o As praça~ que dci.\arem de pcrtcncct' a 
alguma Companhia ou Secção por baixn do serviço, pas
sagem pnra resena, ou mudaup de domicilio, sem haver 
ft~ito entrega da arma c outros ohjcctos JWrtencentcs á 
nação, ou do seu valor, ou da importaneia do concerto 
de que enrcção, C[llntHio os hajão perdido ou se tenhilo 
arruinado fúrn do scrvi~~o, solfrrrf\0 por isso as pcnns 
marc~1das nos .\.rts. {f. o c 5. ". !'i o Cil"O d(' mudança de 



( 71 ) 

domicilio ser{t a sua execução deprecaria ao Commandante 
do Corpo da Guarda :\acionai do lugar para onde forem 
residir. 

As disposiÇÕI'S deste Artigo são extensivas aos Offi
ciaes que se acharem em idcuticas eircumstaneiao. 

Art. 7. o As praças que Ul'rem, trocarPm ou ven
derem as armas, ou outros ohjectos recebidos da nação, 
soll"rerão a lH'Ila de 15 a 30 dias de prisüo , a (ptal lhes 
será imposta pelo Conselho de disciplina, salvo sempre 
o procedimento do Art D. o 

A sentença conLiemnatoria do Consrlho importará a 
restilllição dos objectos dados, vendidos ou trocados, a 
qual será exigida perante a Autoridade Civil (1uando a 
outra parle não pertencer ú Guarda Nacional. 

Art. 8. o Quando por occasião da entrega do Com
mando de algum Corpo, Companl1ia, ou Secçãi>, se co
nhecer falta, pela comparação que se lizet· da carga do 
Official com os ohjectos que en tregat· ou mostrar em poder 
das praças , se declarará isso mesmo uo termo ou recibo 
que se lhe passar. 

Este lermo ou recibo servirá para descarga do Ofli
cial que lizer a entrega 011 dos seus herdeiros. 

Art. O. o Os Commandantes dos Corpos, Companhias 
c Secções, ou seus herdeiros, no caso de fallecimento, 
darão , sendo para isso intimados, conta em prno certo 
das armas c mais ohjectos pelos q11aes são rcsponsaveis , 
011 de seu valor no caso de extravio; c quando o não 
fação, o Commandante Superior, 011 o Commandante do 
Corpo, requererú logo, por hum Officio ao Juiz Munici
pal , do lugar, penhot·a executi\·a nos bens do rcsponsa
vel precedendo ex-ollicio e sllmmariameute ú atTPcadação 
dos mesmos bens , guardando-se em tudo o modo e os 
privilegias que competem ás dividas da Fazenda Nacional. 

Do mesmo modo se procederá em virtude do O!Iicio 
do respectivo Commandante de Companhia ou Secção, e 
perante o Juiz de Paz do lugat·, contra as praças, on 
seus herdeiros, no caso de fallccimento , que não derem 
conta da arma c mais objectos que lhe tiverem sido dis
tribuídos. 

Art. 10. SNão isentos da responsabilidade os Com
mandantes que mostrarem ter feito a distribuiçitO dos ob
jectos fornecidos pela Nação, na fórma preseripta por este 
H~'gnlamento, e que emprcgúrfio todas as diligencias a seu 
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alcance a fim de have-los tias praças que os tin~rem ex
tnn ia do, houverem fa\lecido, ou tido baixa do serviço, 
passado para a reserva ou mmlado de domicilio para fóra 
do districto da Companhia ou St·cçiio. 

Em <pwnto a tli,ida nfto estirer prPscripta, só serão 
isentas da responsabilidade :1s praças, ou seus IJcrdeirM, 
no caso de LdlecinH~lltO, true apresentarem o recibo de 
que trata o Art. á. o, saho se provarem competentemente 
que o perdt~rfto P coustar do livro do registro do óll'tna
mcnto da Companhia ou Secçüo a entrega dos ohjectos 
reclamados. 

Art. 11, As armas f' mais ohjPctos jú distribuídos 
pdos Corpos da G1wrda l'\:•ciollai sc1 fw arrecadados, a fim 
tle se proceder ú nova distribuit:ão em conformidade deste 
Hcgulamento. 

Art. 1:2. O :wmamen to, cnrrcame c mais objectos 
que houH'r de sohrPsalente. ou que se arrl'c:ular llepois 
da nora distribuiçüo, <'lll quauto 11f10 forem entregues na 
fôrma di~posta uos Arts. :2. o c 3." conscnar-sc-hüo sob a 
guarda dos Colllmandantes dos Corpos, ou das Companhias 
e Secções. 

Esta prm idencia tamhem terá lugar quando o Go
' erno na Curte, e os Presidcn tes uas Proviucias julgarem 
lllais cOll\cnientc ú consen;l~'fiO desses objectos te-los em 
arrecadaçüo c faze-los distribuir na occasião do serviço, 
podendo neste caso pcrmittir a dispensa de outro qual
quer serviço para huma praça por Companhia ou Secçüo 
que Yoluutariamcnte se preste a limpar as arm<~s, cor
reame e mais objcclls sempre que hom·er necessidade. 

Art. 13. O armamento, t:OITrame, balllleiras ou es
tandartes, c os instrumentos de musica que se arruinarem 
no seniço serão aiTec<Jdados c concertados por conta da 
Naçüo , }leia maneira que o GoYcrno determinar. 

Art. 1ft. O cartuxame IH'CI'SS<Jrio para as paradas c 
exercício de fogo será lambem fornecido pela Naçüo , c en
tregue aos Quarteis-mcstres dos Corpos ou dos Conunan
dantcs SuperiOI'cs onde os houver, á requisição dos res
pectivos Connnandantes. 

Da mesma fónna será fomecido o cartuxamc emba
lado , não podendo porêm ser este distribuído pelas praças 
sem requisição ou ordem da competente Autoridade. 

Pela distribuição e conscn:H:ão do cartuxawe serüo 
rcqlOll:'avcis os Ccmlll<ltl(bntr~; dos Coq'liS c d;1s Compa-
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nhias ou Secções avulsas , devendo os respectivos Quar
teis-mcstres ou Funieis tomat· nota do que se gastar para 
se fazer descarga aos mesmos Commandantes no livro 
competente. 

Art. 15. Haverá em cada Corpo hum livro de re
gistro , assignado pelo Commandante , de todo o arma
mento e mais objectos de propriedade da Nação que esti
verem distribuídos, ou que se acharem arrecadados em 
podct· do Commandante. 

Este livro será escripturado em fórma de mappa pelo 
respectivo Secretario, e deverá conter os nomes dos Com
mandantes das Companhias c Secções, e dos Officiaes do 
Estado Maior que tiverem em seu poder quaesquer dos re
feridos objectos , declarando a sua qualidade e valor , e 
ficando em branco á margem de cada assento o neces
sario espaço para as declarações que se tenhão de fazer 
da entrada e sahida dos ditos objectos. Em folha diversa 
se fará a escripturação do que existir arrecadado em poder 
do Commandante do Corpo. 

Art. 16. Em cada Companhia ou Secção haverá hum 
igual livro da mesma fórma escripturado pelo respectivo 
Furricl , ou na sua falta por algum outro inferior , Cabo 
ou Guarda Nacional para isso designado , no qual se farã 
declaração dos nomes dos Ofliciacs e das praças por ordem 
alphabetica que tiverem em seu poder armamento e outros 
objectos de propriedade da Nação, da qualidade e do valor 
delles ; e bem assim se mencionará o que existir arreca
dado em poder do respectivo Commandante de Companhia 
ou Secção , que assignará o registro. 

Art. 17. O Chefe do Estado Maior nas inspecções 
que passat· aos Corpos examinará o estado e a existen
cia do armamento c mais objcctos fornecidos pela Nação ; 
e das faltns que encontrar dará conta circunstanciada ao 
Commandantc Superior , a lim de que sejão responsabili
sados os Commandantes que dellas forem causa, ou que 
houverem sido omissos em fazer as diligencias ordenadas 
no Art. 9. 0 

Se a omissão provier do Juiz Municipal , ou do Juiz. 
de Paz , o Commandante Superior reprcscntarã ao Governo 
na Côrtc , c aos Presidentes nas Provincias , para que 
sejão rcsponsabilisados por falta de cxacto cumprimento 
dos seu!> deveres , na fórma da legislação respectiva. 
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CAPITULO Jl. 

Oos Comdhos de Administrarilo dos Corpo,~ e suas attri
buições , e da maneira pela qual derem ser fornecida.~ 
rts quantias neccssarias Jmra as dcspe::as, e sua fiscali
sart7o. 

,\rr. 18. Em cada hum dos Corpos da Guarda Na
cional h:tYerú hum Conselho de Administraçüo, composto 
do Commandante do Corpo, que será Presidente; do M<tjor 
que senirú de Fiscal; c dos Commandnntrs das Compa
nhias ou Secções , que scrüo \Ogacs , senindo hum dclles 
de Thc~ourciro. 

i\ os Corpos cujo Com mandante for .M<tjor, scrvir;í de 
Fiscal o Cnpitão mais antigo , c na igualdade de antigui
dade o mais Yelho em idade. 

Nas Companhias c Secções aYulsas o respectivo Com
mandante exr·rcitará todas as attribuições do Conselho , 
nflo podendo porêm servir de ThPsoureiro, cuja nomeação 
poderá recahir, na falta de Official. em qualquer inferior, 
Caho ou Guarda Nncional. 

Art. 10. Haverá mais hum Agente, que será nomeado 
dentre os O!Ticiaes do Corpo que não fizerem parte do 
Consrlho. 

Po<ler;í ser suspenso todas as vezes que desmereça 
1la conliança do Conselho. N:1 falta de OH1cial poderá 
ser nomeado hum inferior, caho ou guarda nacional. 

Art. ~0. O Thesonreiro e Agente serüo nomeados an
nnalmente pelo Conselho á maioria absoluta de votos, c 
na sua primeira reunião. 

No caso de empnte decidirá a sorte, In vrando-se de 
tudo termo. 

Art. 21. Se por alguma mancirn vagar o lugar de 
Thesoureiro , ou Agente, o Conselho procederá logo á 
nomeação de outros 1f11C os suhstituão pelo tempo que 
ainda deverião servir. 

Art. 22. O Conselho reunir-se-ha ordinariamente pelo 
menos hnma vez cada trimestre , a fim de tomar as con
tas do Thesoureiro, fazer-lhe cargn dos dinheiros que houver 
recebido , e determinar as despews que se devão fnzer. 

Além disso se reunirá extraordinariamente todas as 
vezes que o Commandnnte do Corpo julgar conveniente, 
ou honvcr requisiçao do Fisc.1l. 
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Art. 23. Para que o Conselho possa deliberar , bas
tará que se reunão tres dos seus l\lembros , quando for 
o Batalhão de {j companhias, ou Secção de Batalhão, 5 
no Bat<~lhão de O companhias, e 7 nos de 8 , inclusive 
o Presidente ou Fiscal, que suhstituirú aquellc em sua 
f;dta ou im1wdimento participado: ser{t porem IJI~ccssario 
que se tenha feito ilViso a todos os Vogaes se a rcunifw 
for extraordinaria ou não tiver sido marcacla na anterior. 

(juando esse numero não se possa obter, S<'rão cha
marlos os Ofliciaes immediatos que forem neePssarios , 
preferindo-se sempre os mais graduados, e antigos; ao 
Presidente do Conselho compete a designação dos OJliciaes 
que tlcvcrão sr~r chamados. 

Art. 2lJ, O ~lembro do Conselho que fallar Sl~lll cau-
sa justificada soll'rerá a multa de 50;J'/), que lhe será 
imposta pelos l\Iembros presentes, qualquer IJUC seja o 
seu nttlnero. 

A copia do termo que se lavrat· terá força de sen
tença pcran te o Juiz 1\Iunicipal do lugar para a cobrança 
da multa, fJIHliHio o multado recuse paga-la ao Thesou
reiro do Collsl'lho. 

Art. 25. A reunião do Conselho se farú no quartd 
do Comnwndo do Corpo, se csti\'Cl' situado dentro do 
povoado onde for a parada do mesmo Corpo, ou n'outro 
edificio que o dito Commandautc designe, quando aqucl
le se achar em Iug:1r distante. 

Art. 2ü. Terú o Consellw hum livro em qur~ se lan
cem os termos de suas deli!wruções, que serfw manda
das cumprir pelo Commanduutc do Corpo. 

Toda a escriptur<~çiío do Conselho será feita pdo Se
cretario do corpo , sob a inspecção do Fiscal. 

Art. 27. Depois da cll'içiio do novo Thcsonreiro I' 

Agente se tomarão c fecharão todas as contas , e se fu
rá entrega pot· termo ao dito Thesoureiro das quantias 
existentes em caixa. 

Art 28. Ha\'crá huma caixa em que se guardar;í 
todo o dinheiro do Corpo , a qual terá tres chaves, 
huma das quaes estará com o Presidente , outra com o 
Fi;;cal e a terceira com o Thesoureiro. 

A caixa conservar-se-lia no lugar que os seus clavicu
Iarios acharem set· mais seguro e commodo para os exames 
•JUC o Conselho tem de fazer. 

Art. :20. Haver;\ tambcm hum lirro de conta corri'Hle 
rla Hcccila e Dcspeza. 



-~----

( 76 ) 

Debaixo do titulo- Receita- se Jançaráõ sep<ll'ada
mente as quantias que derem entrada na caixa , com 
declaração dos titulos por que entrão, e do fim pam 
que são destinadas. 

Debaixo do titulo - Despeza-, em correspondencia 
aos mesmos títulos de Receita, se lançarão as sommas 
totaes das dcspezas que com cada hum daquellcs titu
Jos se houverem feito. Cada huma dessas sommas totaes 
de despeza será demonstrada por huma folha volante, 
á qual se referirá , e que deverá declarar especilicada
mente as despezas feitas, os objectos, sua qualidade, 
quantidade, preço parcial e total, e cobrirá esta folha 
os documentos que provem as ditas despezas, os quaes 
serão exigidos pelo Agente das pessoas que fizerem os 
fornecimentos, excepto o caso de os objectos serem taes 
que por sua qualidade e quantidade não S('ja possível 
apresentat• documento que prove a despeza. 

Art. 30. As contas serão tomadas em cada reumao 
ordinaria do Conselho por hum termo á vista do livro 
da conta corrente de Receita e Despeza, da demonstra
ção desta, dos documentos que a pro vão e do saldo 
existente em caixa , dando-se descarga ao Thesoureiro por, 
cada hum dos títulos de lleceita e Despeza. 

A demonstração da Despeza e os respectivos docu
mentos serão guardados no Archivo do Corpo. 

Art. 31. Entrarão para a Caixa do Corpo : 
§ :l. 0 Todos os dinheiros que a Fazenda Nacional 

fornecer para a compra de papel , livros e mais obje
ctos necessarios para o expediente do Corpo, e dos Con
selhos de Disciplina e de Qualiticação. 

S 2. o A importancia das multas impostas pelos Con
selhos de administração e de qualificação aos Officiaes e 
praças que pertencerem ao Corpo , e aos Facultativos de 
que trata o Art. 21 das Instrucções n. o 722 de 25 de 
Outubro de 1850. 

S 3. 0 O soldo ou gratilicação que vencerem os cor
netas , clarins e tambores que se acharem com licença 
do Commandante Superior ou do Corpo, e a metade 
do dito soldo ou gratificação quando estiverem presos. 

§ á. o O producto de quaesquer donativos dos Officiaes, 
guardas e outros indivíduos para as despezas da banda de 
musica e seu fardamento, e para outros pertencentes ao 
Corpo, 
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§ 5. • A importancin do valor das armas e mais 
~bjectos fornecidos pela Nação, ou do seu concerto, que 
for anecadada nos termos dos At·ts. 4. o, 6 o e 9. • 
~este Hegulamento. 

Art. 32. O Thesoureiro receberá todos os dinheiros 
de que tt·ata o Artigo antecedeu te, c não poderá des
pender quantia alguma sem deliberação do Conselho. 

Em caso urgente poderá o Couunaodante , com ac
cordo do Fiscal, autorisar alguma despeza até a quan
tia de cem mil réis, dando porêm conta ao Conselho, 
ua sua primeira reunião. das razões por que assim pro
cedeo. 

Art. 33. As quantias provenientes de multas e do 
soldo ou gratificação dos cornetas, clarins e tambores 
<JIIC entrarem para a caixa do Corpo em conformidade 
dos §§ 2. o c 3. 0 do Artigo 31 serão applicadas ás des
pezas do expediente. 

A despeza com a banda de musica , seu fanlamento, 
compra e concerto de instrumentos , só poderá ser feita 
com os meios de que trata o § lJ. o do referido Artigo. 

Art. 3/t. Das quantias provenientes de indemnisação 
de anuas e outros objectos fornecidos pela Naçüo , ou do 
seu concerto, não poderá o Conselho dispQL' em caso 
algum sem expressa determinação do Governo. 

Art. 35. Todas as compras serão feitas pelo Agente, 
o qual , sempre que for possível , apresentará ao Com
mandante do Corpo e ao Fiscal, antes de as ultimar 
as amostt·as e preços, para serem examinados e appro
vados. 

Art. 36. As folhas das gratificações do Major e do 
Ajudante do Corpo que fôrem Officiaes do exercito , e a 
dos soldos ou gratificações que o Governo arbitrar aos 
cometas , clarins e tambores , no caso tio Artigo 79 da 
Lei n. o 602 de 1.9 de Setembro de 1.850, e quando o 
seu serviço não possa ser gratuito , serão organisadas no 
fim de cada mez e enviadas directameute , aonde uüo 
houver Commandante Superior , ao Presidente da Pro
víncia, pelo Commandanle do Corpo , depois de revistas 
pelo respectivo Fiscal , a fim de que se possa ordenar 
o seu pagamento , que será feito pelo Quartel-meftre 
do Corpo á vista de identicas folhas, que lhe serão 
enviadas pelo mesmo Connnandante depois das ordens 
que receber do Presidente da Província. Os recibos se-
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rão rcmcllidos pelo Thesoureiro á estação onde se tivet· 
feito a entrega do dinheiro, a fim de que seja cxone~ 
r a do da responsablidade. 

Art. 37. Onde h ou ver Commandantc Supet·ior, o Quar· 
lei-mestre geral receberá da estação competente a impor·· 
tnncia das folhas das gratificações dos i\Jajores e dos Aju
dantes dos Corpos, que forem Ulliciaes do exercito, e os 
soldos ou gratificações dos coructas, clarins e tambores, 
bPm como quacsquer outras quantias para as dcspezas dos 
Corpos, c cntregarú aos Quarteis-mestres dos mesmos pa
ra procederem ao pagamento no caso do Artigo antece
dente, e aos Thesourdros <los Corpos us que tiverem de 
e111rat· para a respectiva eaixa. Os recibos <los Quarteis
mrstres dos Corpos serão rcmettidos pelo Quartel-mestre 
geral á estação onde se tiver feito a entrega do dinheiro 
a lim de ser exonerado da responsabilidade~. 

Art. ;)t;, Se na C<li.xa do Corpo não houver quantia 
sullieiente para a compra de papel , Iinus c mais ob
je<:llls para o expedi1mte do Corpo, dos Conselhos de 
Disciplina e de <Jualilieação, o re,pectivo CommatHI<lnte 
enviará pela fórma estabelecida no Arlig-t) ;h_i h11111 orça
mento da summa qne for pt·t~cisa durante o anuo, para 
que sPja mandada supprir pela Fazenda Nacional. 

Art. :~o. Quando o Conselho de qualilicar.~ão perten
cer a wais de hum Corpo. a despPza de papd, livros 
c mais objectos para os seus trabalhos será feita pelas 
caixas dos mesmos Corpos na proporção do numero de 
Compnnhias tJlle tiverem uo districto do Conselho. Da 
mesma fúrma será dividida , e cntral'á para as referidas 
caixas, a importancia das multas que forem impostas aos 
Facultativos que não perteucerem a algum dos ditos Corpos. 

Art. ltO. Quantlo a Guarda Nacional fot· empregada 
em serriço de destacamento, nos termos do Artigo 1:>7 
da Lei 11." ü02 de 1\l de Setembro de 1~:l0, e tenha 
por isso direito á pcrctpção do soldo , ctapc c mais 
vencimentos que competem ú tropa de linha , o Com
mamlantc do Corpo fará organisar huma folha ou relaçflo 
dos Otliciaes e praças que 03 devão receber, e a envia
rú 110 lim de cada mez, ou logo que linde o dt~staea
meulo, se for por wenor tempo, pela fórma estd>deci
da 110 Art. 36 de:,tc Hcgulameuto, a fim de que S!'ja sa
tiskito pdos Cofres GeraPs on Provinciaes, conforme dis
püt• o Art. !ll darjllella Lei. 
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No pagamento dos offidars P praças, seu curativo 
no caso de molestia, administração do rancho, sustento 
e tratamento dos cavallos, quando o Corpo for de ca
vallaria, ohservar-se-ha o que estiver estabelecido nos 
Corpos de linha. 

Art. á 1. O Chefe do Estado-maior ycrificat·ú as folhas 
c orçamento de que tratão os Arts. 3G, 38 c áO, a fim 
de que o Command<mte Superior quando os rcmetter ao 
Governo, ou ao Presirknte da Província, possa sobre 
dlcs fazer as observações que julgar necessarias. 

Art. á2. Nas inspecçõcs que passar examinarú nquelle 
Chefe n instrucção, contabilidade c cscripturnçiío dos 
Corpos, estado da caixa , c se os Conselhos de admi
uistração funecionão rcgularmente c tiscalisiío o proce
dimento dos seus Agentes, e dará conta ao Comman
dante Superior dc tudo quanto tivct· observado, <1 fim de 
que se possa providenci:tt' como for conveniente. 

CAPITULO l!I. 

Dispnsirõc.~ geraf's. 

Art. á3. As quantias necessarias para <1 compra de 
papel, livros c mais objectos para o expediente dos· 
Commandos Superiores e dos Conselhos de revista , serão 
solicitadas pelo Commandante Superiot• c entregues :to 
Quartel-mestre geral, para applica-las segundo as ordens 
que receher do mesmo Commandantc , ou do Chefe do 
.Estado-maior. 

A importancia das multas impostas pelos Conselhos 
de revista e pelo Governo na l.clrte, e Presidentes nas 
Províncias, pot· infracções do Hcgnlamento da Gu:trda 
Nacional, será applicada {ls referidas despezas, c (jllan
do não for sufliciente o Governo determinará n entrega 
pelos Cofres da Fazenda Nacional das quantias que forem 
necessarias. 

Art. 4l!. Haverá em cada Commando Superior hum 
livro de conta corrente de Heccita c Dcspcza, no qua 
se lançarão todas as quantias que receber c despender o 
Quartel-mestre geral em conformidade do Artigo an tece
dente. A dita conta, depois de verificada pelo Chefe 
do Eswdo-maiot·, será :tpprovada no fim do anno pelo 
Commnndante Superiot·, archivando-~e os documentos 
fJlle comprovem a dcspcza. 
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Art. áõ. As multas de que trata o Art. á3 conti
nuarão a ser recolhidas á estação de arrecadação , e o 
Governo as fará applicar ás despezas mencionadas no 
referido Artigo , ou a outras da Guarda Nacional, quando 
a importancia das multas exceder á daqucllas despezas. 

Art. liô. A folha das gratificações que vencerem 
os Commandantes Superiores c Chefes do Estado-maior 
que forem Olliciaes do exercito, será organisada no fim 
,Jc cada mcz • c enviada pelo respectivo Commandante ao 
Governo na Côrte, ou aos Presidentes nas Províncias , 
para que possa ser ordenado o seu pagamento. 

Art. lJ7. O Governo quando julgat· conveniente man
dará inspecionar por Olliciacs de sua escolha os Corpos, 
Companhias ou Secções avulsas que não pertencerem a 
algum Commamlo Superior , dando a esses Olliciaes, 
quando forem do exercito , os vencimentos que competit•em 
nos Chefes do Estado-maior. 

Nestas inspecções os ditos Olliciacs exercerão as attri
huiçõcs conferidas aos Chefes do Estado-maior nos Artigos 
17 c .12 deste Regulamento, c do resultado darão conta 
circunstanciada ao Governo por intermedio do Presidente 
da Província. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim e tenha cntentlido, c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezoito de Fevereiro de mil oitocen
tos e cincocnta c quatro, trigcsimo terceiro da lndepen~ 
dencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :\lagestade o tmpcrador. 

José Thomaz 1Vabuco de Araujo. 
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DECRETO N.• 1.333 -de 18 de Fevereiro de 18M. 

Dá nora organisação á Guarda Nacional dos ft'Iunicipios de 
Bm·bacena , Villas do Rio Preto , e do Parahilmna 

da Província de Minas Geracs. 

Atlendendo á Proposta do Presidente da Província de 
1\linas Gcracs; Hei por bem De~:retar o seguinte. 

Art. 1. • Fica (Toado no~ :\Iuniripios acima referidos 
hum Com mando Superior tle (;uanlas ~aeioJHH'S, o qual com
prehcnllerá em Barbacena hum Lsquadrão de Cavallaria, hum 
Batalhão de Infantaria de oito Companhias tlo serviço aelivo, 
e h uma Secção de Batalhão da reserva de duas Companhias; 
no Hio Prelo hum Batalhão de Infantaria de oi lo Companhias 
do serviço activo, e h uma Compnnhia avulsa da reserva; c 
no l'arahibuna dois Batalhões de Infantaria do serviço activo, 
de seis Companhias cnda hum , e huma Secção de Batalhão 
da reserva, de duas Companhias. 

Art. 2. o Os Corpos terão as suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Provinda, na 
conformidade da Lei. 

Jost) Thomaz Nabuco de Araujo , do .Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezoito de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta e quatro , trigesimo terreiro da lndepcndencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :\Jagestadc o Imperador . 

.José Thomaz Naburo de Araujo. 

DECRETO N. • 1. 33!i- - de 18 de Fevereiro de 1854. 

Dá nora organisar:ão á Guarda Nacional do Municipio de 
.lanuaria da Provinia di! Minas Gcraes. 

Allcndendo á Propo~ta do l'residcnle tla ProYincia de 
Minas Geraes; Hei por bem Decretar o ~cguinle. 

Art. 1. o Fica creado no Mnnicipio acima referido hum 
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llatalhlio dé Iufanlaria de oilo Companhias do serviço acliro ~ 
c lnuna Scc\'.'íO de natnlhão de duas Compauhias da reserva. 

Art. 2. o Os Corpos terão as suas paradas nos lugarc~ 
IJUC lhes forem marcados pelo Presidente da Província , na 
mnformidadc da Lei. · 

José Thomaz Nnl11rco de 1\rnu.ío, do l\Teu Conselho , 
Ministro c Secrctnrio d'Estado dos Negocios ela .Jnsliçn , ns
sim u tenha entendido, c façn executar. Pulacio do Biil 
de .luneiro em dezoito de Fevereiro de mil oitocentos t:in
coentn e qunlro , trigesimo terceiro da Indcpendení!ia c df~ 
Impcrio. 

Com a Rubrica 1le Sua l\Jngcsladc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJt". 

f>ECHETO N.o 1.335--de 18 tle Fevereiro de 185L 

Estabelece o mnrlo 7wr que derP srr P:xwutado o Cap. 2:· 
do Titulo 5." da Lei X" G02 de J 9 de .',"f:temúro de 1850. 

Art. 1. 0 l';1ra se poder formar conselho de disciplina, 
11 fim de julgar algum Ullieial, Oflicial inferior, cabo ou 
{~nanla Nacional dos Corpos, Companhias ou secções avulsas 
perfeliC'entcs a alg11111 CommarHlo Superior nos rnsos dos Arts. 
!)R c !)f) da tl'i ~. 0 G02 de I!) d1~ Sc!f'mhro t!e 1850, ~crú 
nec1:ssario ordem do Comnwndanl(~ Superior, a rnjo conhe
cimento kvariÍ o Commandante do respectivo Corpo, Com
panhia 011 sccrfío avuba, n e\po~içi1o do facto qne hourer 
occorrido e ~w1s ciiTllmstamia~, parn rpre JHlS:>a aqnclle Com
lllil!Hlan!e re~·Wh<•r eo1no Cllfronder d~ .lu~!i.;a. 

Art. 2." lktr'l'lllinad:l a formar;;lq 1l:J Con~l'lho, o Com
mnntlantc do Corpo, Companhia on seq·fío anilsa fará a 
nomcaçfío do respceli ro J>re;;identP, Vngaes c Promotor, 
procedendo nos termos dos Arts. 102, 10:3, JO;) e 11:3 da 
referida Lei, c requisitanrlo, no raso de necessidade, Oíli
ciaes de outros Corpns, Companhias, ou secrõcs arnl~as 
pertencentes ao nwsmo .\luniripio. 

O Cornman!Llnle que nonwar o Conselho nfío poderá 
ser ('111 caso algum Pre,identc, Vogal ou Promotor delle. 

Art. :~." ;'\;1 falta dP OIJi,·i;l''' do scniço ac!ivo serãll 



~hamados os -da ;Reserva ou Ref-ormados, c quandQ ainda 
esses não forem sulficientes requisitar-se-hão d{ls lUunicipios 

./" . 
\'isinhos. . _ , _ 

Art. ~ .<> Nos lugares -em que não houver Commandante 
Superior, po-derão -os Commandantrs dos Corpos, Compa
nhias ou secções avulsas determjnar a formação do Conselho 
de disciplina, procedL'IldQ desde logD á nomeação de que 
trata o Art. 2. 0

, dando disso parte ao Presidente da Pro
Yincia. 

Art. 5. 0 Da mesma fórma procederão os Commandantes 
Superiores, quando se der a nece~sidade de formar Conselho 
lle uisciplina para julgar algum Oriicial do seu Esta1lo _Maior, 
ou Commandante de Corpo , Companhia, ou secção avulsa, 
:mjeilo ao seu Commando, sendo feita ao Governo, no Mu
Jticipio da Côrle, a communicaç:ão de que truta o Artigo 
a ntecedcnte. 

Art. 6. 0 A Presiuencia do Conselho que tiver de jul
gar algum Commandante Superior pertencerá ao Oflicial 
mais graduado ou antigo no postQ d'cntre os nomeados na 
t:ôrle pelo GoYerno, e nas ProYincias pelo respectivo Pre
sidente, na fórmn do Art. 112 da referida Lei, c quando 
se Lh~ igua!dalle de gradun1,·uo c nntigui1lade sertí preferido 
o mais velho em idade. ])c Auditor servirú o .luiz de Direilo 
t:riminal da Capital que for designa1lo pelo mesmo Governo, 
ou Presidente, se nella honrer mais de hum Juiz de Direito. 

A rt 7. o Quando o Presi don te, algum dos Vogues ou 
Promotor for ~uspcito nos termos do Art. 61 do Codigo do 
Processo Criminal , ou achar-se impedido por molestias ou 
ausencia, a Autoridade que houver nomeado o Conselho fafiÍ 
immcdiatamcnte a nomea~,·uo de outro que o substitua. 

Art. 8. 0 Se na 1.' sessão, c antes de comcç:nr o pro
cesso, o n'•o ou seu Procurtulor averhar de su~peilo a qual
tfUCr Membro do Conselho, o Secretario lanará hum termo, 
em o qual serão dcdaradas as razões e provas da suspeição; 
assignmlo este termo pelo réo ou seu Procurador e pelo 
Promotor, será rerncttido, suspensa a sessão, á Autoridade 
que nomeou o Conselho para N'solver sobre a suspeição. 

O termo de suspeição será acompanhado <los docu
mentos que o réo exhiuir, assim como da inquirit;iio de tes
temunhas, á qual no me,mo a do se procederá se a ma
leria ror de facto c o r(·o a reqner!'r. 

Art. H." -serl\o admilliJos os Athngndos c Procuradores 
tplú o réo nonwar. 

• 
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Art. 10. Conhecendo-se, ou pelo intcrrogatorio ou em 
qualquer termo do processo, que o réo h e menor, o Pre
sidente do Conselho lhe nomeará curador, suspenso o aclo 
até ser cllc prcseute c juramentado. 

Art. 11. Púde o Co11;;clho cx-ofTieio, ou n requerimento 
do réo c Promotor, proceder a inquiriçücs, ar:nrcaçües e in
tcrrogatorio~, c l(llilcsqucr tliligcnci:,s que forem convenicn
!f's, fazendo para (•stc fim as rcqui,içücs nccessarias, ou tÍ 
A utnridade qne nontcoll o mesmo Conselho, ou a qualquer 
Autoridade ci,il ou militar. 

Art. 12. U Cnn~elho de disciplina rcunir-se-lta no 
edif1rio publico que for de,igwH!o pelo Presidente do Con
selho, c qtu~ tkrn:í !'Cr-lhc franque:ulu pela Autoridade rom
pl'lcntc, á requi'i~·no do dito l'n•sidcnlc. 

l\no ltavenJo cdificio publico no l11g1tr ond1~ tiver de 
fnnccionar o t:>1n.-ellto, ~errirá algnma casa partic11lar qne 
pnra isso for franqw'<llla por ;;e11 proprietario. Nos ~(~~~~ 
fraiJall:os o Co11sd1Jo niN•rrar:Í as di•1H),i1:iks d()s ,\rt!'. J(};í, 
IO!i, 107, JOH. 10!1, llO, IH e JL) da Lei N.o GO:!. 

Art. 1:~. lla sentença do Conselho de disciplina, que 
impnzer a pena de pris<io ali'• 1 :) dias, o respcctiro Secretario 
tirnrá copia que cntregariÍ ao Promotor, a fim de rcmeller 
com os rc,pectims autos iÍ .\tr!oridadc que ti1er noment!o o 
Conselho, a qwtl fará immediatamerde ex<•eutar e publicar 
a SPll!<~nfa em Ordem do (lia, tcrHlo em ri~;[a u disposição 
do Art. 116 da rderi1ln Lei. 

Art. 1'1-. Se a sentenr.n impmer a penn dn pnsao por 
mais de t:l dias, on a lk baixa de posto, tení o n'~o Ires 
dias da data da ~cn!l•n,:a, cuja pnblicn<;<ío se far:í no lim 
da se,s:ío do Conselho, para df•ntro dPlli's interpor nppel
la~·ão para a .!unta creada pelo Art. J I 1 <laqtwlla Lei. 

Findos os trl'' dias sem que o ri'·o ou seu Procurador 
I'OllllWrP<:a para interpor appellnriio, o Secrdario, passando 
di"o lermo nos autos, I"Uillprir<Í o di~posto no .\rtigo an
lcccdcntc, nfim de qtw st'ja exccutnda a seu tenra. 

Art. J .). A appellaçilo ser;í tmn;ula pPlo dito Secretario 
por hum termo nos n·srwrtivos autos, n>si~nado rwlo r(~o 
ou seu Procurador c por dua~ lestcmunlw', c immcdiala
me!.tc o m<·srno ~'ecretnrio cntn·ptr:Í os autos ao Promotor 
}';ll<t os enviar iÍ Autoridade que tiver nomcndo o Con~Piho, 
a fim de sen·m por elle remettidos, por inlennctlio do Com
mandante Superior, onde o houn:r, ao Mini,;tro da Justiça 
na Côrt", ou ao rC'fH'r·!ilo l'rr•<;irknte u:1s I'royincitls. lla 
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mesma forma serão remellidos os autos cuja sentença fôr 
de absolvição, e da qual deve o Promotor appellar ex -officio, 
sempre que o Conselho deixe de faze-lo. 

Art. 16. Quando a sentença comprehender mais de hum 
n\o, e não se der a respeito de todos o raso de appeii<H,:<io 
voluntnria ou ex-ofTicio, será l(lgo cxer:utntln na parte rela
tiva áquelles que não se acharem nesse ca~o, sendo todavia 
enviados os autos na fórma rh Artigo antecedente, para 
que a Junta tome conhecimento da sentença na parte ap
pcllada. 

Art. 17. Reecbidos os autos na rc~pectira ~('ITP!aria, 
o ;\Jinislro da .!usliça, ou o l'n~:,idcnle rla Prorinl'ia, mar
rará lugar c dia para a rermião da .Junta, e fará nvisar os 
}lembro~ que a devem com1Hir, c dar vi:- la dos autos ao 
relator. 

Art. 18. A .Junta de apJH!lla~·ão n:, Jluniripio rla Côrtc 
será prc:-;idida pelo '\linistro da Jus[i~·a, c nas Províncias 
pelo rcspediro Presidente. 

Art. 10. Se na Comarca da Cnpilal, assim como na 
Côrte, lwmer mais de Ires Ofliriaes ela (;uanla N:H·ional ele 
igual gr:ulun\·fio, o :\lini~tro rln .lusli\·a ou os Prr~sidentes 
nus Prorincias designarfio os e1ue d~vcm 8cr chamados para 
eompôr a .Junta. 

O Orlicial qne homcr feito parte rio Conselho de dis
ciplina, ou aquclle que fôr suspeito, nos termos do Art. 
61 do Corligo do Processo Criminal, n<io poderá ser 1\Iem
bro da .lunta; nesses ensos, e no de irnperlimenlo, de 
moleslia, ou ausencia, far-se-lw nora desigrwç<io pela ma
rreira af'i ma estabeleci ela. 

Art. 20. Na Cr\rte c em oufros lrrgarr~s onde houver 
mais de hl!rn .Juiz ele llirPilo Criminal, scní dr•signarlo pelo 
l:orern0 nn pelo l'residcnlc 1la Prorincia o que deva senir 
de relator. 

Art. 21. ;\ .Junta no julgamento da appcllaçfio segui
rá a fi'>rmrr rio processo cstahl~lecida nas juntas ele jrrstira, 
n linelo clle ser<io os autos de~volvidos ao Commanrlante 
Superior, ou onrlc o não hourer ao Commandante do Corpo, 
Companhia ou secção avulsa, a fim de qun far:a irnmediala
nwnte exr•rular c publicar a sentenr;a em Ordem do dia. 

Art. 22. Na appclla('ão que se intcrpuzer da senfenr;a 
do Conselho de disciplina qne julgar algum Cornnwnrlante 
Superior, conforme o Art. 112 da citaria Lei, se sr~;nirá o 
di~po~to nns Arb. 1 ~ c 15 de~le Hegulamcnlo, tendo hl~'lf 
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a appellação ainda quando a sentença só imponha a pena 
de pri~ão até 15 di<~s. 

lb nntos, logo que !'rjiio recehitlos pelo l\linislro da 
.lu'-IÍ\a, on l'rc~i1kn!e da l'rovincia, ~erfío remettidos iw 
Comclho ~Hpn·mo 'lilitar, 011 .Junta 1k jwdiça, onde e~istir, 
para que ~~·ja j1dgilda a :q•pel!i11;<lo na lúnna tk seus re-

ginll'ntos . 
. Jos1': Thomaz .'\;Jhuro de .\rnujo, do llll'\l Con•c!ho, 

~linistro P :-;enl'lario d'I>tado 1los 'íq;ocios da .lusti\·a, assim 
o tenha cntendi1h c f:11:a C\CI'lllill". l'alario uo Hio tle 
.Jnnciro, em dr·zoilo t\1' Fc•, ereiro dl' mil oitoc·l'lllos dncocnta 
c fJHalro, trigPsimo (<'1'1 l'trn da lr~<lepcndcnria e 1lo (m-

pcrio. 

Com a H.nbrica 1le ~na :\!;JgeslallC o Imperador. 

AjiJii'OI'Il os l~"slt!ll/lr•s J!!'Orisnrios da ('uJI!]IIIIIItill 
- l niúu c l nrf;•strill. 

Tom:mdo em consid('f<l(:fío o que r<'Jll'cs:•ntou ~Llrianuo 
Procopio Ferreira L:1ge, Pri'sid('lll<' da Cornpanl11a- Unifto 
e lndustria-, p<'di11do a ''Ppro\a<:fto dos Est:llulos Pro
\isorios d;~ Im''tna Colllp;lnilia, :11lopl:ulr!s em Sr·ssfto da 
Assemhka Ccr:d dos Socios <li- 21t de .bueiro de 1S5:3: 

Hei por hem, Tt'lllio ou\'ido a S<·q:fiO dos Nr·goeios 
<lo lmpNio do Conselllo <i' Estado, ,\ppro1:1r os referidos 
E-ta lutos, <Jll(' com este hai\flll ;1ssignadn~ por Luiz Pl'dn·i
ra do Coutlo Ferraz, do i\lt·u Conselho, \l1nistro e Sccre
Jario d'Eslado dos i'\t'gocios do lmp<Tio, !JlW assim o 
tenha <·utendido r~ f;,~·a <'X< eutar. l':dacio do Hio de .Ta
nr·iro <'lll dezoilo de Fert·n~iro dP ruil r~ oitDcr•utos e cin
cor·nla e quatro, Lrigr~imo terceiro da lndqwudencia c 
do lmp(']'io. 

/,ui:: !'cdrti/'11 r!o Coullo Frcra::. 
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Hsttlllllos prori~;orios da Com;)(tlllu'a - U11ítio t' 111-
rlllsfria ~que acmnptudu1o o /Jccrcto desta data. 

Da itu·orpOrti['IÍO da Com;wnlu'a. 

A ri. 1." A Compa n h in- lJ nião c lnd usl ria - , cujo 
pririlrf;iO l1e aurorisado ]'OI' eincoenta a unos, nos tl•rmos 
do conlracro cPiehrado com o CovPrno lnqH'rial pelo Dc
cn·Lo n." 1.031, e Condiçües de 7 d1~ Agnsto d1~ 1852, 
ter{t o fundo cnpiral de cinco mil contos de n;is, diri
didos em dez mil acçües de quinhPntos mil r(·is cada huma. 

Art. 2." As entradas das ac(_'ües seriío realisaclas por 
chamacbs de dez por Cf'JJto: a priu11:ira entrada tcr:t lu
gar no acto da subscripçiío das aeçücs; <ts outras cpwndo 
fon•m <tnnunci;Jdas, com precedencia pelo menos de ses
senta dias. 

Art. :1." Os Accionistas, que niío e!Tectuarcm pon
tualn1Pnte suas l'lltradns, pPrderüo, em IH'nelicio da em
prPza. a quantia que já ti\erem pago, c o Emprt•zario 
disporit Plll Jli'OV!'ilo dt~lla das respectivas acçües. No caso 
ponlm, de impedimento juslificado, dl'ntro de seis mc
ZPS, sni1 penniltido ao Aceionista impontual re1 Hicar as 
entradas dnidas, pngando de mais o premio de rintc por 
cento pelo tempo da demora. 

Arr. lJ ." As aeçiJes poderão ser tomadas ou suhs
criptas por narionaes, cstrangPiros, ou corporaçücs nos 
lugares Plll que forem aununciadas, c tamhcm transfe
ridas, mcdi<tlltc seu arer]Jamcllto no livro respectivo, t:m
to nr~qa Cúrte, em casa do EmprPz:trio, como na Pro
vineia de Mi11as, em Barhaeena, em casa do Dr. Camillo 
Maria Ferrr~ira Armond. 

Art. 5." Se a Administraçiío da Pro\'incia dr~ Minas 
Cer:1cs pretender tomar al;~um lltlfllero de acçües, poderá 
fazel-o; seus direitos porêu1 não cxeedcriío aos de outro 
qualquer Accionista, que possa ter igual numero <11~ votos. 

1\rt. 0. 0 As qualro mil <tcçües não tom:ICias até o 
dia 211 dr~ J:tnPiro de 'I K53 11fío pod1'1'iio sr•r c•millidas sem 
prr'~Yio eonsentime11to da Asseml>lr\t G:•ral dos socios, que 
dr•lr~rmin<tr{t o que COBiir·r a l't'!'[H·ito dt• sua dislriliuiçiio, 
\':dor ou pn•mio que possüo tr~r. Todavia se a Adminis
lr:uJio da Pro\ inf'ia dt~ ~lin:ts por falta dr~ auloris:t~Jto ~ 
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ou outra razão e~tweial, tiver demora em sua rcsulnçüo 
a respeito, tr~rá o Presidf'nte llirector, para com ella, 
contemplação particular, compativel com os interesses da 
Compauhi<t. 

Art. í .0 Se a Comp:111hia rPsoiYer o Pstahelecimento 
do tr:tu,ito dP carros dP qn<ilro rod;ts, tirados por ani·· 
macs 'obre~ trilhos tl•~ fe1TO, em lnlllla ou mais sf'cções 
da t•slrada, al~n1n o11tro melhoranwuto, ou Pill fim, se por 
'lu:dqu"r outro motiro for dt• mi<;t,•r aug:nentar o fundo 
c:tpit:d, rompf'tirú {t Asst·mbléa Gnnl dos ,\ccirmistas deci
dir o quP mais rourcnh:t, isto h e, a prd,·rcucia de re
forrar o "dor das :trcõt·~, ou de l'lllittir no\ as . 

. Art. 8. 0 O Emprt.·zario, ;Í propon:fio que receher o 
'<dor das rhat:Jadas, assim como a renda d:1s barreiras e 
!rC~tl:.;portr~s, irú 1'1111 ando com Pilas para hum dos llun
cos dt•stCJ Cúrtc. Elle rmneurionar{t em nonH~ da Compa
llltia rom o qttl' o!fi•rt·cr·r nll'lhor<·s eontli~:iks huma eonla 
!'OIT<·ntc de credito e juros rcciprocos p:tra o seniço da 
r•nt prPza. 

/)a rullllillistrn;,;o Jn·orisori11 da Companlzirt. 

Art. \l. o A ;ulm i 11 istraç:ío pro viso ria da Companhi:1 
l'nnstará de hnm Admiui'itrador Prr•,idt•ntc, que ~cr:'t o 
Emprrzario; dt~ hum Sr·cTI'tarin. qne st'rú o llr .• José Ma
chado Coelho de C;:<tro, o qn:il :H·cnnn!l::rú a snhstituit:ftO 
da Prl'~id('llCÍa !lOS inqwdimt•ntos lliOlllt'lllaU('OS, huma vez 
que Hão pas~Pm tlc ht:m mr•z, e dr~ hum Yict~-Pn·sidcnte que 
"f'r:t o Dr. Calllillo ~l:lria Fern~ira ,\rmond, o qual tomarú a 
;!l~rencia da Compaultia, desde que o impedimento do Prc
~idcntl~ e\cPtla daquf'llc pr:1zo. 

Art. :IC\." Esta admiuistrarfio senirú por seis annos, 
contados nos lt•rmos do Art. 3. 0 do Decreto e Condições 
de í tle Agosto de 1852: lindo esse prazo, o Yiee-Prc
~idcnte c Secretario scr:"w eleitos em Assemhléa Grral dos 
Aceionistas; e tambcm o l'rcsidt·ntP, se o Emprczario Hão 
quizer continuar a sf'nir c''c car[.';o, pois que, a querer, 
J>Odf'r{t Lt1.d-o indep!'!Hicntl' dt~ ('lPit;fiG até a conclusão ii
JJal dos trabalhos da prolllptilicac:"to da rmprPza. 

Art. 1·1. 0 ~\o r;1so dt~ morte do Yict•-Fresirlente ou 
S~'CrPI:ll' i o. o Ftnpr,z:q in ll""'''''~ :'t '~'li ~tt''<'Ps<or. i\ o caso 
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de morte do Emprezario , será Presidente o Vice-Presi
dente c em Asscmbléa Geral se nomeará novo Vice-Pre
sidente, assim como Secretario, se tambem vier nesse caso 
a faltnr. 

Art. 12. 0 Durante os sobreditos seis <JIIIIOS, o Em
preznrio Director Presidente tem plenos, amplos e illimi
tados poderes, sem resenn alguuw. Elle hc autorisado a 
denwndnr e ser dem:wdndo em nome da Companhia. 
He o Admiuistrador ddln para lcrnr a clfcito a cmpreza, 
nos lermos do sohredito Decreto c Condições. Estabele
cerá, de acconlo com o Goremo, os respectivos Hegula
mentos; uomcnrú os Emprcgndos necessarios, contrnctará 
J~ngenhei r os c trabalhadores , hnverá os terrenos precisos, 
<lcter·min;-~rú ns estaçõPs e mais obras; prdcrirá os planos 
mais adt~quados, c, linalnwntc, ndoptarf1 e fará cxccntat· 
todns as mcd idas e providencias c ou v cu icutcs pnra o bom 
exilo c perfeição da empreza nos períodos della. 

Art. 13. 0 Não obstante a disposição da Artigo ante
cedente, o Emprezario convocarú annualmente a Assem
bléa Geral dos Accionistas, c prestarú contas, não só do 
andamento e estado dos trabalhos, mas tamhem de sua 
renda e despczas. Suns contns serão eommettidns á huma 
commissão de exnme, composta de tres Accionistns no
mc<ldos pela dita Assemhléa Geral, aos quaes &erão forne
cidos todos os livros, documentos c esclnrecimrntos da 
Companhia que queirão consultar. 

Art. 1lt.o Seis mezcs ;mtcs de findarem-se os refe
ridos seis annos, o Eruprczario aprcscntnrá ú Assembléa 
Geral dos Accionistas o Projccto dos Estatutos definitivos 
da Compnnhia, par<l seu regi meu c administrnção ordi
Hai'Ía: ella nomcarú h uma Com missão, e á vista de seu 
parecer discutirú, modilicnr{l, ou approvarú, como melhor 
convenha, os ditos Estatutos, que passarão seis mcze~ 
depois a reger a Compa11hia, qualquer que seja o seu 
Presidente. 

Art. 15. o Durnntc a aclual administração provisoria, 
obsennr-sc-ha o seguinte, em rclnção á Assemhléa Geral 
dos Accionistas. 

§ f. o O Accionista de 5 a 10 acçücs l!~lll hum voto, 
c por cada dez aq~ões mais ted hum voto até o numero 
de cem acçõcs: excedendo deste numero terá mais hum 
l·oto pot· cada 50 acções. 

§ 2. • Os Accionistas podem votar por pro~rração pas-
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sada a outros Accionistas: neste~ caso far-sC'-Iia conta do 
numero das acções proprias e das do Accionista repre
senta<lo, para regular por sua somma o numero dos votos 
nos termos <lo ~ antecedente. 

§ 3.• Somente os Accionistas de mais de dez acçõcs 
poderão ser uomcados l\lemhros da Con11niss:l0 d1~ exame, 
de que trata o Art. '.12."; hc preciso o uumero de 50 
pelo menos, para o cargo de Vicc~-Prcsid<~lltc e de :20 

l'ara o de Secretario. 
§ ft.• Fórma numero legal p:1ra tomar resoluções legi-

timas aqnclle que concorrer ú con\oe:lçfto da Assc·mhléa 
Geral no dia, hora. c lt!g:tr designados por aunuucios 
do Presidente, huma Yf'Z qnc ellcs ten!trto sido pttblieados 
nos jornacs da Cúrtc, ao nH'IIOS por cinco vPzes, c <iUC 
o primeiro annuncio pn~ceda a rcuniCio ao mc!tos por 
vinte dias. Totlaria, se nü•J 'c r1~unirem ,\ecionistas <rue 
representem mil ac~·ões, licar:'1 a Scs5ito adiada para l1 a 
8 dias posteriores, fazendo-se uoros aununcios, e ent:io 
ser[t legitima a decisüo, <pwlrpH~r !fLH~ ~~'P o numero 

1n·esente. 
§ 5.• O Presidente dirigi' os trabalhos. e manlem a 

ordem nas discussõrs. Elle podnú comocar a As~embléa 
Geral, ou os maiores 1\ccioni'il:ls (•\.i~Lenll'S na Côrle, 
quando precise consultar solm~ quaeS<[lH~r iuteresscs da 

Companhia. 
Art. 1.G.o A proporçrto que o Emprezario for co-

brando a taxa das barreiras, ou transportes das diversas 
secções da emprcza, ir;'t accumulando os n•spccli\OS ''a
lorcs no Banco até t<'r hum e:tpital, que forucça hum 
dividendo de 5 por ceuto liquido do fundo de reserva, 
que serú de 2 pot' cento da renda total. ])c cnlfto em 
diante far-se-ha o 1lividenllo semc•stral aos ditos rendimen
tos, drdnzidas as dPSJH'zas do cnsl!·io das Scc1.~õrs eon
chtidas, embora ainda nfto <'stPjiío pre(•nchidas as en
tradas das acçõPS <'111 sua totalirl:tdt•. 

Art. 17. o O Emprc·z:trio desde qnc declarar a Com
l)anhia incorporad;t. l"t'd(• (' lr:ws!"r·r,~-lhc pnr esse mesmo 
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facto o privilegio da cmprcza, c todos os direitos res
pectivos, não só já ad<juiridos, como os qnc demais possa 
atlljttirir. assim do GovPrno Imperial, como da Prer.idcn
cia da Província de l\linas GcraPs. 

Art. 1S.• Alf~m das dez mil ;tcções, de qne tt·ata 
o Art. l.", se cmittirú mais trc~zentas gratuitamente, que 
!'crüo ahon:Hlas ao Empn·zario, como indcmuisação da 
crssão do privilegio. das dC'spczas por elle feitas c que 
lizcr até o dia d:1 incorporação da Companhia, c como 
gratilic:t~·ão JH·los seis anuo'i de sua admiuistraçito. Posto 
que sc•j<t-lhc> ahonado. dc·sde j:'t, o ralor total dessas acçõcs, 
o En1prezario u:10 t('rú todavia direito, quer nos divi
dendos, quer tl:l lin:tl dissoltl~'ito da Companhia, senão 
{t <pwta corr•·spond:·nte c proporcional das demais acções 
da U]('Sma Comp<~tdtia. 

Art. lU." S<~ acaso o Emprcz:trio retirar-se delinili-
yamcnle da dir1•cção antes de findos os seis auuos, embora 
sPja por impedimento de molestia, ou outro justificado, 
perdcr;'t em IJcuclicio da Companhia HíO das ditas acções, 
c se sua rctir;Hla não for justilic;nd alêm dessa perda, 
a Assemhléa Gcr;il dos ,\cc~ioni~tas Home:11·á lirremcnte novo 
Prcsidclll(', YieP-Prc•siclcutc', e SPcrc:tario. com as condi
ções que c~ntendcr con,·c·nientes. 

Art. 20. o () Emprezario perderá proporcionalmente 
até 200 acçõc~s. s<~. por m:mifesla incuria, on culposa 
violaçfto das coudiçües da emprcza causar á Companhia 
qual<{Uf!l' damno em sua administração. Em garantia da 
sua responsabilidade clcpositar[t 200 acções no Banco, com 
que abrir conta corrente em nome da Companhia. Se 
der-se o caso de morte do Em preza rio, nos termos do 
Art. i L o. o Vice-Presidente. que então o substituirá~ 
tcrú a obrigaç:ío de fazer igual deposito. 

Palacio do Hio de .Janeiro em 1'3 de Fevereiro de 
1S5lt. -Luiz Pedreira do Coutto Fcnaz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IM.PEIUO DO BRASIL. 

185á. 

TO~IO 17. PAI:TE 2. a SECÇÃO 1'1-. a 

DECHETO N." 1 . :);)7 - de 28 de Fevereiro de 185ft. 

Marca a indnnuisll(ltn, que dn.·c pcr('('ÚC/' o /)cputado 
da Proi'ÍIIclil do Pannuí, J!OJ' Se.,silo illlllwd, }Jill'a 

as t((.'pc::as de riw/a I' ro!ta. 

lle conformidade com o disposto no .\rt. :?.. " do Dt~
crcto N. o (i/2 de U de St'lcmbro de 1852: llt:i por hr~m 
(1ue a indcmni';~'·,-,,> f!'tt: dcre twrcdJcr o Deputado da 
Prorinci<~ do Paranit. por Scss:lo annual, para as tks
pezas de Ú<t!.(i'llt fi,: 1ind:t e 1olta, seja d:t quantia de 
duzentos e cirtcor•rtta lllil n~is. Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz, do \ll'u Cou,elho. ~Iinistro e Secretario d'Es
tado dos Ncgocios do lntpcrio, assim o tenha entendido, 
e faça executar. Palaeio do Hio de Janeiro em vinte e 
oito de Fe1creiro de mil oitocentos cincot:nta e tptatro, 
trigesimo terceiro da lndepemlcneia c do Imperio. 

Com a lluhriea de Sua Mageslatlc o Imperador. 

Lui:: Pcdrcim do Coutto Ferra::. 

llECilETO ~. 0 1.3:38- tle 28 de Fnereiro de 18:J!i .. 

Fixa os vmcimcnlos dos J1!cmbros rlrls Commissües de llygiene 
Publica e dos Prorrrlorcs di' Saúde Publica. 

Hei por bem, em YirtuJP tln § 22 Jo Art. 2. 0 datei 
n. o 668 de 11 de Setembro de Htí2, fixar aos Membros 
das Com missões de Il} gierw Publica, c aos Provedores de 
Salllle Publica, creados pelo Rt~gulamcnto mandado executar 
pelo Del'rcto 11." R!.~ de 2\) tle Sf:teml1m tic 18;:)1, os yencimcn-
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tos constantes da Helação que com este baixa, assignada por 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario d' I~stado dos Negocios do Jmpcrio, que assim 
o tenha entendido c faça executar. l'alacio do Hio de Janeiro 
em vinte oito de Fevereiro de mil oitocentos c cineoenta e 
quatro, trigcsimo terceiro da lmlependencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\Ingcstade o Imperador. 

Ut•lrfl"iio tios l'f'IICÍtllflltos dos Jlelllhros das Commissües de 
li!Jyiene l'uúlim, e dos l'routlores de Sa111le Publica, 

á que se rcfáe o Decreto desta data. 

Os }l<~mbros das Comrnissües de llygir~ne 
l'uhliea creadas IHIS J'rovincias do l'ariÍ, Mara
nhão, l'cmamlmco, Bahia e São Pedro, ven-
cenío annualmcnl<~ quatrocentos mil n'~is..... l,00-7!000 

Os ~Ir·mhros das lll!'SIIliiS CommissüPs, <!'ie 
forem nomt>aclos Prcsi<lentcs, n~ncenío mais an-
mwlmente uuzentos mil réis. . . . . . . . . . . . . . . 200</tOOO 

Os Pnnedores de Saudc Publica das demais 
Provindas rencerão duzentos mil réis annuaes. . 200</tOOO 

Palacio do Hio de Janeiro em rinte oito de Fevereiro 
de 185-~.- Lui::; Pedreira do Coutto Ferra::;. 

DECHETO N. o 1. 33D. - de 2S de Fevereiro de 185lJ. 

Concedendo ao M inisterio dos JYer;ocios Estrangeiros no 
corrente e:z·ercicio de 1853 a 1854 ltum credito sup
p!emenfar de 8. ooo;mooo alhn da quantia jd votada 
pelo § 5." do Art. lJ. o da Lei N. o GGS de H de Se
tembro de 1852. 

Não senuo sufficicntc a quantia de vinte contos de 
réis que a Lei numero seiscentos c sessenta c oito de onze 
de Setcmhro de mil oitocentos e cincocuta c dous consignou 



no seu paragt·apho quinto do Artigo quarto para as dcs
pczas extraonlinarias no interior do l\linistcrio dos Nego
cios Estrang<'iros ; c convindo que o respectivo Ministro e 
Secretario <l'Estado est<'ja ltahilita1lo para occorrer ás ne
cessidades do scniço publico como .Me roi representado , 
Hei por hem , Tcntlo OnYido o i\leu Cons1·llto de 1\linis
ll'OS, ,\ntorisa-lo a di''Jlender m:.is no corrente ex<~rcicio 
de mil oitoc<'nlos ~~ l'incoenta c lt'<'~ a mil oitoct•ntos e cincoPn
ta e quatro, a quantia de oito contos dt~ r<'~is . moeda do 
paiz, dcn·ndo este cr<~dito snpplcmentar s<'l' levado, em 
tempo competPnte, :10 conhecimento dn Corpo LPgislali\·o, 
para ~(·r ddiuitil:tntl'lltc :tpprOI:tdo .. \ntonio l'aulino Lim
po de A!Jil'll. Coust•!hc:iro d'l:-t;\do. ~~ ~l;•tt Ministro c Se
cretario d'Eo.;tado do :,,,\m:dito ~liui,;\('rio. o tenha assim 
entendi1lo, c b1.:a excl'utar, exp1•dindo os d!'~paehos uc
cessarios. Palacio do l~io d1~ ,lanciro em 1·inte e oito de 
Fen•reiro dl' mil oitoceliiO'' I' l'ineoent:t c quatro , trigesimo 
terceiro da l~tdqwndi·Dcia I' do l1;1pcrio. 

Com a Hubrica tle Sua :\Ligestatle o Imperador. 

J 11/0IIÍO J'allfÍIIO f-ÍIIIJ!O de JÚrC1l. 

DECl\ETO N." l. :JitO - d·~ ~.') de Fc•,en~iro de lS:JlJ, 

Concedendo ao Jl iuisterio dos.\ cyociu,, J:'.,tran,r;ciro" iwm 
credito .WJip/cJilC/IÍI/1' d11 !fllllllllil de 3P. 000JD00l\ !lO 

ozmúio de "27 din!triros otrrliuos por 111il rhs al1:11t 
da que foi rolada no ~ IJ. • do Art. á." da Lei jV. • G68 
de 11 de Setembro de 1852, Cltcontrando-sc nclla a de 
:W. 0001i)000 qllc j'oi SIIJiJII'ida rw GorcrJIO do I' ali. 

Altcndcndo ú insnflieieneia do credito votado no pa
ragrapho qunrlo do Artigo <pwrto da Lei numero seiscen
tos c sessenta c oito de onze de Setembro de mil oitocentos 
c cincocnta e dous para despezas extraordinarias no exterior 
do corrente auno tiuaneciro de mil oitocentos c cincoenta 
e tres a mil oitocentos e eincoenta c quatto , e ú urgente 
necessidade de satisfaze-las , Hei por hem , Tendo ouvido 
o Conselho de l\iiuistro:;, :\utori~ar o Ministro c Secretario 
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d'Estado dos Negocios Estrangeiros a despenrler sob aquel
la rubrica no mesmo anno financeiro , mais a quantia de 
trinta e nove contos de réis ao cambio de vinte e sete di
nheiros esterlinos por mil réis, encontrando nesta quantia 
os vinte c nove contos de réis, que , pelo credito da mesma 
verba e a pedido do Commanrlantc do Vapor de gnerr<t Pe
ru<tno « Ueayali », se havia fornecido para compra de com
husti\'el c concerto do mesmo Vapor, quantia esta de vinte 
e nove contos de réis que logo que seja cobrada deve entrat' 
para os cofres do Thesouro Publico. Este credito supple
mentar serú opportunanwnte incluitlo na proposta rtue hou
\'er de ser presente ao Corpo Legislativo para ser dcl1niti
Yamente approvado. Antonio Paulino Limpo de Abreu, 
do !\leu Conselho, e d'Estado . l\Iinistro c Secretario de 
Estado dos Negocios E strangr·iros , o tenha assim enten
dido , c faca executar. Palaeio do Hio de Janeiro em 
únte c oito dr~ Fevereiro de mil oitoecntos c eineocnta c qua
tro , trígcsimo terceiro da lndept>IHiencia c do Impcrio. 

Com a Uuhrica de Sua ;\I<Jgcstadl~ o Imperador. 

A~tlonio Paulino Limpo de Abreu. 
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COLLECÇÃO DAS !.EIS DO IMPERlO DO BRASIL. 

18:>'1.. 

T0:\10 17. PAWfE 2." SECÇlO 15.• 

DECllETO N. • 1. 3lt1 - de 2 de Março de 185lt. 

Declara de 1." Enlranria a (omarca de Solimucs errada 
Jlrt Prori111·i1t do A 11111 :onas. 

Hei por hem Declarar de primeira Entrancia a Co
marca de Solimões ultimamente creada na ProYincia do 
Amazonas .• losé Thomaz Nabuco de Araujo, do l\leu Con
selho, Ministro e Si~eretario d' Estado úos Negocias da Jus
tiça, assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em dons de l\larço de mil oitocentos 
cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da lndcpendcncia 
c do lmpcrio. 

Com a Hullrica de Sua Magcstade o Imperador. 

J os(: 1'/wma: 1\'aúuco de Araujo. 

DECHETO N. o 1.. 3lt 2 - <I e 2 de Março de 1854. 

Approra os Estatutos da Imperial Companhia Serope
dica Fl11mincnsc. 

Attcndendo ao que l\lc reprcsentárão os Dircctores da 
Imperial Companhia Seropedica Fluminense , e de con
formidade com o parecer da Secção dos Negocias do lm
pcrio do Conselho d' Estado , exarado em Consulta de deze
seis do mez passado: Hei por bem Approvar os Esta
tutos da mesma Companhia , '!IIC com este baixão , as
signados por Luiz l'edreira do Coutto Ferraz, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias do 
hnperio , que a~sim o tenha entendido, c faça executar. 
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Palacio do Hio de Janeiro em dons de Março lle mil oi
tocentos cincoenta e quatro , trigesimo terceiro da Inde
pendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua J\Iagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coullo Faraz. 

J;;stilfllfOs da Imperial Companhia Scropedica Flumi-
111'1/SI! a q11r se rr[c1·e o D('('rcto rlrsta data. 

CAPITULO J. 

Da organisaçílo da Companhia. 

Art. 1.." H e organisada lwma Companhia, que , em 
conformidade com o disposto no Art. 1. o da Lei Provin
cial do Rio de Janeiro com data de 1á de Outubro de 
1852 e numero 687 , tome a si a empreza da creação 
do bicho da seda. e Gultura da amoreira , estabelecida 
uo l\tunicipio de ltaguahy, Província do llio de Janeiro. 

Art. 2. o A Companhia terá a denominaçflo de-Im
perial Companhia Seropedica Fluminense- o seu fundo será 
de trezentos contos de réis representado por tres mil ac
ções de cem mil réis cada huma, podendo ser este ele
vado , quando em Asseml>léa Geral assim se Julgue con
veniente. 

Ella será dirigida e administrada por huma Directoria 
composta de hum Presidente, hum Secretario. hum The
soureiro , hum Superintendente , hum Procurador e dons 
Ajudantes. 

CAPITULO J[, 

Da Directoria. 

Art. 3." He da attribuição da Di1·ectoria , logo que 
se ache nomeada : 

§ 1. o Ir agradecer a Sua Magestade Imperial o Senhor 
D. Pedro li. a honrosa Graça com que se Dignou distinguir a 
Companhia , já Declarando-se seu Protector, já dando
lhe o titulo de - Imperial - c já linalmcnte. constituin
do-se seu primeiro Accienista. 



( 9~ 

§ 2. o Solicitnr do Governo a autorisnc.'io rcspccti\'ll l 

e approvação dos presentes Estatutos. 
§ 3. o Hcqucret· ao Governo Provincial a cxoncraçflo 

da divida , e hypotheca, a que estú sujeito o Estabeleci
mento p<11'a com a Província em virtude dos cmprestiHIO!-l 
feitos ao Emprcz:1rio José Pereira 'fi11ares pelas Leis N. 0

' 

:\~2 c :)S8 de 22 de ~Iaio de 18!J(\, conforme he g<~ran

tido ú Companhill pelo Art. 2. 0 da Lei supracitada de 1 '• 
de Outubro de 1852, assignando os competentes termos 
ou contractos nas Ueparti1;ões provinciaes l!lie forem pdo 
G orel'llo designadas. 

§ li." Entender-se com o Emprczario José Pereira Ta
lares sobre a maneira e condições de rerilicar-se a trans
missão do Estabelecimento , com todos os seus pertences 
~~ accessorios , seda , e casulos , que nellc se acharem , 
meios, c tempo de sua imlemnisar:ão. 

§ 5. 0 Promover por todos os meios a nwnutcnção, me
lhoramento e prosperidade do Estalwleeimento, de modo 
ljlle se Ycriliquem a cultura da amorPira, creaç~10 do bicho 
da seda , c todos os resultados da Emprcz:t , a hem dclla , 
(' da industria. 

~ G. o Cada Dircctoria durará tres annos , podendo ser 
reeleita, em todo, ou em parte , se assim convier· aos 
interesses da Sociedade. A duração da primeira Dirccto
ria contar-se-Ita da data da acrJtrisição do Estabelecimento, 
constante do respectivo tracto assignado pelo Emprezario. 

Art. lt o Compete ao Presidente : 
~) i." Presidir á Dircctoria e Assem!Jléa Geral c fazer 

a convocação desta , quando o julgar con\·eniente. 
§ 2. o Dar todas as providencias necessarias para o cos

teio do Estabelecimento, sua manutenção, e andamento 
dos tL"abalhos, antorisando as despezas ele cxtraordinaria 
uecessidade sob proposta do Superintendente , ou Procu
rador c mand:mdo fazer toôas ilS mais depois de appro
Yadas pela DirectoriJ. 

S 3. 0 ~.Iniciar os contractos neccssarios para o engaja
mento de empregados c operarias , assignal-os com as 
devidas cautelas c garantias depois de approvados pela Di
rectoria. 

~ !1. G Abrir, rubricar, numerar , c encerrar os livros 
da 'sociedade. 

~ 5. 0 Visitar o Estabelecimento huma rez ao menos por 
mez, c a prcseut:n·-~e nelle sempre que a necessidade o 
rrclam''· 
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§ G. 0 Dar conta ao Prcsideute da Província, de seis em 
seis mezes , c todai as vezes que o fol" exigido , do cs
tallo d;1 Empreza. 

~ í. • Fazer igual communicação á Sociedade Auxilia
dora da lndustria Nacional, communicando-lhe tudo quanto 
occOITI'l", c a que se possa prender algum interesse a 
bem da Empreza ou da lndustria. 

Art. 5. o O Prcsidcn te será substituído nos seus im
pedimentos on faltas pelo Secretario. 

Art. G.o O Secretario terá a seu cal"go a guarda e 
f'seripturação dos livros da Companhia, qtw a _juizo da 
Directoria forem julgados necessarios. Serú auxiliado 1~111 
stws fnncções por hum guarda livros ou escripturario , 
cu_ia nomeação e vencimentos sob proposta sua, depen
derão da approva<;ão da Directoria. 

Art. í. o O Thesoureiro nrrecadarú, recolherú no Ban
co, c di~porú dos dinheiros da Sociedade , sPgundo as 
prescripções da Directoria, ou por autorisação do Pre
sidente , em conformidade com o § 2." do Art. !1. o 

Art. 8. o O Stqwrintcndente haverú sob sua imme
diata inspecçfto e mlministração o Estabelecimento Sero
pcdieo. 

Sua rcsidencia deverú ser no i\lunicipio de ll:1guahy , 
ou quando isso não possa ter lugar, dever(! alli compa
recer huma vez ao menos por mez , a lim de examinai-o 
c providenciar como entender. 

Art. \l." lle outrosim da sua competencia : 
~ 1. o Recebet· , verificar e transmittir ao Presidente da 

Companhia, t•m todos os quinze dias, informações mi
nuciosas sobre o estudo do Estabelecimento, suas neces
sidades, vantagens, e melhoramentos a introduzir. 

§ 2." Euvial· com a devida antecedcncia ao Presidente 
da Companhia os pedidos dos objectos iu<lispensavcis ao 
sustento, vestuario e mais necessidades urgentes dos em
pregados c trabalhadores. 

~ 3. o Providenciai· fornecendo no momento a1ruillo de 
que se niio podet· prescindir, e dando contas ao Presi
dente, para o lim de deliberar sobre o seu embolço. 

~ á." Henwtler directamentc ú disposição do Procu
rador a seda c mais prorluetos , de CJUC se deva dispor. 

S 5." Applicar a qualquer ontro getH'l'O de industria 
r1ue tenha immcdiata relação com a satisfação das ne
cessidades primarias da vida , a porção de terras, 1[\IC 
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poderem sr>r co111 \'ant<Jgem empregadas, sem que dalti 
resulte prejnizo ao objecto principal do Estabelecimento. 

Art. 10." O Procur:1dor terú por :1ttribnição: 
§ 1. • Hepresentar :1 llircctoria e a Companhia em todos 

os letígíos e ncgocios • em que forem autores ou réos. 
§ 2." llPcclwr c dispor, segundo dclílwração da })i

rectoria, de todos os productos que pdo Sutwrintendrute 
lhr. forem remdtidos. 

:1." Promorr.r <1s COiilfli'<1S resolvidas pr>la Directoria • 
011 autorisadas pelo Presidr~ntf', fazendo para o Estabe
lecimento a respectiva r••mt•ssa. 

Art. i 1." Os :tdjuntos servirão os cargos ele Sf'CI'f'
tario, ]'rocurador P Sup<'l'intendeute. na falta de qnal
qner (lell('s , precedendo o que maior numero de \'Olos 
lto11vcr obtido ua clei(;ão, e no caso de empale o mais 
lellto f'Jll idade. 

r:.\ i'lll LO I li. 

f) os Son'os ,. dos .··nts dirc i f os. 

A ri. 12." Ile soei o todo <1f!Uelle, qne for possuidor 
dt~ lunna ou mais au:ões, (jll<'r l<·nha concorrido para a 
inqaiJa~·;ío da Companhia. Cjllf'f :ts houn·sse adquiriclo por 
C"rs,ão f1~ita postr•riomwut<• ;, nJcsma installru;ão. 

Art. 1:3" Tem direito a hum voto todo ~qtH•lle qiH' 
possuir cinco acc;ões. l'\ing11enJ podr~rá, com tudo, ter mais 
de dez \'Otos, qual<Juer que ~Pja o numroro de acçõcs 
qne po~sua. Não o]Jstante, o socio que não puder votar. 
ll~r;í o direito de comparecer {ts reuniões, c tomar pai'Lc~ 
1'111 todas as discussões. 

Art. llJ. o As acções transfc~rem-se por hum simples 
endosso datado e assignaclo pelo cedente , devendo ser 
not;Jda a transfcrcncia uos lirros da Compnnhia, sem o 
que niiu terá Yalimc~nto. 

Antes de installadu a Companhia llllma dedarar;iío da
tada e assignatla pelo cedente produz o mesmo ell'cito. 

Art. 15. Hum requerimento assigrwdo por tantos so
eios quantos em votos constituão o terço da Comp:mhia 
obriga a convocação da Asscmhléa Geral. 

Art. 10. O Accionista que for credor n~rilicado pela 
Jlin~ctoria, podcr{t rceeher aeçõcs em pagamento de suas 
dividas. d;wdo as dc,idas qnit;tC"Õcs. 
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Neste caso se farú ao Accionista hum abatimento de 

dez por c cu to. 
Art. 17. Hc permittido no socio ausente on impe-

dido , o fazer-se representar por Procurador, o qunl serú 
tambem Accionista , e não poderá representar mais de dez 
acções alên1 das suas. 

CAPITULO l V, 

Do.~ j'undos sociacs , reservas , fmfanros , ~~'· 

Art. 18. HaYerú hum balanço de seis em !'eis nwzes, 
o qual se fechará em 30 de Dezembro. e :w de .T unho. 
Os balanços serão apresentados com os devidos relatorios 
t•m Sessões ordinarias, que df~verào ter lugar nos pri
meiros quinze dins de Janeiro e .Julho. 

Huma copia desses balanços e relatorios s!'rú remei
tida ao Presidente da Província , :10 Cuvemo Cera! , c á 
Socicci:Hie Anxiliadora da lndustria Nacional. 

Art. 1 !l. Sú pod(•rá haver dividendo • qu:mclo sepa
radas :1s quantias julgadas JH~cessarias ú manutenrfio do 
Estahclecimento no ~(·nJestre proximo , lwuver ainda ca
lli•!Ld para hnma reserva de seis por cento. 

O restante constituirá a massa divisoria. 

CAPITULO Y. 

Disposiri7es (,'aaes. 

Art. ~0. Os Accionistas, que !Joll\rrcm rPePhido ati,'(J(:s 
em pagamento de suas diYidas . nàn serão obrigados a eon
correr para as despPzas do Estnhelccimento, senfto quando 
despendido o importe de todas a5 entradas re:disadas pPlos 
demais soeios, se tornar indispensa1cl eotisal-os. caso se 
prdira estP meio ao expediente de cmissfto de tiOI'ilS acçõcs. 

Tcrào por~m direito a todos os lucros na razfto de 
suas acções c na fúrma dos mais Accionistas. 

Art. 21. A Directoria marear;·, a Ppoeha c a quantia 
de cada humn entradn. O socio qne, hai'PtHio fl'ilo huma 
ou mais cntradns deixar de concorrer a quai({IJCI' das sub
sequentes, perde em faror da Companhia a importaucia 
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com que houver contribuit!o, c hc riscado da lista dos 
Accionis!as. 

Art. 22. Para haret· Sessão em Assemhléa Geral , hc 
nccessario que se reuuão tantos socios, quantos repre
sentem a maioria <•hsoluta de rotos. 

SP cnnrocados ltuma n•z se llfto reunirem, terão lugar 
na reuniiio sr•guinte as ddiheraçües da Sociedade com o 
lllllllero, fJlte comparecet·. insnindo-sc esta condiçiio nos 
I'Pspcctiros annuncios r~ arisos particulares, que só nesta 
segunda hypothcse se fariio. 

Art. 2:3. Se algnm tios ~Iem!Jros da Directoria fal
lec('l', ou sr~ Pscusar, proceder-se-Ita {t JJOtueaçiio de quem 
o suhstitu:J. 

,\rt. 2LJ. ,\s acçües serão assignadas pelo Presidente, 
Secretario e Theso11rciro. 

,\rt. 25. Sú correrá por conta do Estabelecimento 
a d<·spcza que nf'lle se lizer com a risita dos Memhros 
da Din·ctori;t; 011 dr• pr>ssoas a queru por sua importaueia 
social ou por intl'rr~~sr~ da Empr<•za C0111ier frarHJIIear a 
1 i si ta do mesmo Esta lwlcci mr~nto. 

Neste caso mesmo não scrü licito cxcr~dcr os termos 
indispr~nsan~is c mod icos. 

Art. 20. Serão sub~titnidos por trahalhadorcs lirres 
todos os r•sr:ra1os qur~ JH'rt<'ncem ao EstahPlr~einH•uto. 

A su!Jsfitttiçiio corneçar;·t logo qr11~ for po•;si1·el. 
Art. 27. Ao Procurador hc <ferida ltun1a commissão 

sohrc o capital produzido, entrando esta na cl<tssc das 
despezas. Em qn;tnto porêm a Eu1pn•za não prodnzir c por 
tanto não til'<'!' base~ para essa commis,ão, a !Jircctoria 
Jfte IIJ<trcar;í lwma rr•trilwiç;lo proporcional. 

,\rr. :28. 1.'\os c;tsos otni,:sos providenciar;í a Dirccto
ria eomo cntr'tHier. Sendo cll<'s l:tps. c de necessidade 
tão permanenl<~, que justifiquem nos prr•sPtltes E~tatutos a 
inserção de hum ou m;tis "\rrigos, 1 igor<trú tod;11 ia a dc
lilwração, ent que se asscutar, até que dessa materia se 
trate eru tempo eotll]wtcnte. 

Art. 20. Os presPntes Estatutos só poderflo ser mo
dilic:Jdos de trcs em tr,·s auuos, e logo depois de 110-

meada a no1a T>iJ'i~ctoria. 
Para ser tomada <'111 consiú<~raçfio qu:tlquer mareria 

ll<'ste senrido lw neeessaria proposla da l>in•ctoria ou in
dictcão dos socios , assigu;rda por lautos quantos cons
tituilo com seus YIJ!os o •.cr\:o da Cowpauhia. 
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Art. 30. Se o actual Emprezal'io José Pereira Ta
nrcs for nomeado Director do Estabelecimento Scropc
dico , será Membro honorario da Directoria, com direito 
á discussf10, menos o voto. 

Palacio do Hio de Janeiro em 2 de l\1arço de 1356. 

Luiz Prdrcira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇ.\.0 D_lS LEIS DO UIPERIO DO BRASIL. 

TmiO 17. SECÇ\0 16." 

llECHETO ~-" I.:H:l-de 8 tle ~Iarro de 1851-. 

J)rclara que unimml'n/c lt•tn tlirl'l·lo ao uo-:.o da isenção I' fit
rores co1w~tf idos pl'lo j hará de 11 tll' .Junho dt• 1809 §§ 

8." r 9.", os ascl'ndentes e descewll'nle~·. 

~~~~citando-se duvitla na arrecadação do scllo de heran
t:us c legados , á vista da Lei de 11 de Agosto de 1831 , 
se os aseendentes c tlesl~endentes, a que a mesma Lei se re
fere . se arhilo ou nrw l'tnnpn•.hcndidos na isenção estabc
lt~cida no§ 8. 0 do Alnmí de 11 de .Junho de 1809; c tendo 
ouvido a t·ompetente Seq:ão do Conselho d' Estado : Hei por 
hem , em conformidade da Minha Imperial Hesoluç;ío de 11 
de Fevereiro do corrente anno , declarar que unicamente 
tem direito ao gozo da isenção e favores concedidos pelo 
citado Alvarú de 17 de .Junho de 1809 §§ 8." c 9.", os as
cendcntt~s c dPsrcndentes qne são os herdeiros necessarios ou 
forçados. 

O Visconde de l'arnn;Í, Conselheiro d'Estado, Senador 
do Imperio, !'residente tio Conselho de l\Iinistros, 111inistro 
e ~cerda rio ti' Est<Hlo dos Ncgocios da Fazenda, e Presiden
te do Tribunal do Thesouro Nacional, o tenha assim enten
dido, c faça executar. l'alacio do Hio de .Janeiro em oito 
de Março de mil oitocentos r-incoenta e quatro , trigesimo 
terceiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua :'\Iagestade o Imperador. 

Visconde de Paraná. 
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COLLEt:ÇÃO DAS LEIS DO ·IMPERIO DO BR,ASIL. 

1854. 
TOMO 17. PARTE 2.• SECÇlO 17.• 

DECHETO N. • 1.34!1- de 11 de Março de 185ft. 

Detlara que o prazo de hum anno, marcado no Art. 
1. o das condirões que bai:râriío com o Derreto n. • 
1. 299 de 19 de Dezembro de 1853 , pelo qual foi 
concedido a ./ oaquim Fran1·i:;ro Alves llranf'o 11/oniz 
Barreto pririlegio para a construq:iío de hmna estrada 
de ferro na Provinda da Bahza, nl1o comprehcnde OY 

casos de força maior deridamente prerados. 

Attendendo ao qne representou Joaquim Francisco 
Alves Branco M.oniz Barreto , na qualidade de emprezario 
da estrada de ferro da Província da Bahia, que deve pa•·
tii' da Cidade de S. Salvado!' , ou de qualque1· ponto do 
litoral ou de Hio navegavel proximo de/la, e terminar 
na Villa do Joazeiro, ou em outro lugar na lllargem direita 
do Rio de S. Francisco, que se julgar mais convPniente; 
e conformando-Me com o parecer da Sec~:ão dos Negocios 
do Imperio do Conselho d' ~:stado, exarado em Consulta 
de dous do correu te mez: Hei por bem lleclarm· que o 
prazo de hum anno, marcado 110 Art. 1. o das condições 
que baixárão com o Decreto n." 1. 29;) de H> de Dezembro 
de 1853, pelo qual foi concedido privilegio para a construc
ção da mencionada estrada , não comprehende os casos 
de força maiot· devidamente pi'Ovados, taes quaes se achão 
mencionados pela fórma e clausulas descriptas no A1·tigo 
cincoenta e dous da Convenção celebrada em Londres , 
em data de dezeseis de No\'cmhro do mesmo anuo, pa1·a 
a construcção da estrada de ferro , de que trata a Lei 
de 26 de Junho de 185~ 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do l\Ieu Conselho • 
Ministro c Secretario (!'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
Janeiro em onze de l\Iarço de mil oitocentos cincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro da Indepeudencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestadc o Imperador. 

Lu iz P edrcira do Coutto Ferraz. 
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COLLEC.ÇAO IUS LEIS DO IMPEl\.10 DO BRASIL. 

1854. 

TO)IO 17. I' A HTE ~-a SECÇÃO 18. • 

DECRETO N." t. 3~5- de 18 de 'Iarço de 1S5,. 

Jlruula organisar para a (;uarniriio da Proeincia da Para
hiba hum mrio 1/atallulo prurisorio dt~ Caçadores. 

llei por lwm :\laudar organisar para a l;unrniçfio da Pro
\ incia da Pnrahiba hum meio Batalhão pmvisorio de Caçado
res, pelo plrmo do da l'rovincia do Ceará. Pedro d' AI
cantara BPilegarde, do .\Ien Conselho, i\linistro e Secretario 
ti' Estado dos XPgocio.; da l;uerra, assim o lenha entendido, 
c f.1('fl executar. Palacio do Hio de .lanciro rm dezoito de 
i'Har~·o de mil oitocentos cinc~oenta e quatro , trigcsimo ter
c·eíro da ludepcmdenC:a c do lmperio. 

C!lm a Hnhri('a tlt~ Sna 'lnge~tatlc o Imperador. 

JJECHETO ~." 1 .~t't\i --de 18 de l\Iarço de 185ft. 

J)á nora orga11.iw!·iio tÍ (;uarda ilarional dos llfwzici'pio.-. 
dr: Taubaté, S. Luiz, Pindamonlwngaba, e lfbaluba 

da l'rm·i11rirt de S. Paulo. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da Província dP 
S. Paulo , Hei por ])('m Dt~eretar o scguintt>. 

Art. 1.• Fica crcado nos :\luaicipios aeinw referidos 
hum Comman<lo Superior de Guardas Naeionaes, o qual 
eomprchemlerá em Taubaté hum Corpo de Cavallaria d(> 
2 Esquadrões, hnm Batalhão de Infantaria de 6 Compa
nhias do sen iço activo, e h uma Secção de Batalhão de 
duas C01nnanhia~ do da l'f'SPI'\·a ; f'm S. Luiz hnm Batalhii" 
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,te Infantaria de fl ComJlanhias tlÕ' serviço activo , c hum a 
Companhia avulsa da r·eser·va ; em Pindamonhangaba hum 
Batalhão de Infantaria de 6 Companhias, do serviço activo, 
c huma Companhia avulsa d() da reserva ; e em Ubatuba 
huma Secção de Batalhão de Artilharia de duas Compa ... 
nhias do serviço activo , e huma Companhia c huma Secção 
de Companhia avulsa da reserva. 

Art. 2. • Os Corpos terão as suas paradas nos luga
res que lhes forem marcados pelo P1·esidente da Provín
cia , ua conformidade da Lei. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do i\leu Conselho , 
1\Iinistro c Scactario d'l~stado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do 
llio de Janeiro em dezoito de Março de mil oitocentos 
cincoenta c quatro, trigesimo tc>rceiro da Independcncia 
c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

José Thoma-:. Nahuco d1! A rau.Jo. 

DECHETO N." 1.3\-7- de 18 de Mar\.'o de 185-í. 

Dá nom organisarlio á Gttal'da Nacional dos 1U111.icipios de 
Pastos Bons, c Passagem Franca da 

Provincia do JJaranhão 

Altcndendo á Proposta do Presidente da J>roYincia do Ma
ranhão, Hei por bem Decretar o se;;uintc. 

Art. 1. • l•'ica creado nos :\1unieipios a <:i ma referidos hum 
<:ommando Superior de Guardas Nacionacs, o qual comprc
hcndcriÍ em Pastos Bons dons Batalhões de Infantaria do ser
viço activo de seis Companhias cada hum, c h uma Secção 
lle Batalhiio de duas Companhias da reserva; c 1·m Passagem 
Franca dons Batalhões de Infantaria do servi1,·o aclivo de seis 
Companhias cada hum, c h uma Secção de Batalhão de duas 
Companhia~ da reserva. 

Art. 2. • Os Corpos len1o as suas paradas nos lu~arcs 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Prmiucia, na 
f'Onformidade da Lei. 
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José Thomaz Nabuco de Araujo, do ;ueu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Ncgoeios da Justiça, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do llio de Janeiro 
em dezoito de ~larço de mil oitocentos cineocnta c quatro , 
trigcsimo terreiro da lndepcndcncia c do lmperio. 

Com a Huhrira de Sun }lagestatle o hnpt•rador. 

DECHETO ~-" t .3!8- de 18 de 3Ian;o de fSjL 

Dá nora orgrmisru:ii•' IÍ Guarda Sacional do Jlunicipiu de 
Pouso .llrgre da l'ruri11cia de Jliuas t;cf"III'S. 

Atlcnl!clltlo iÍ Proposta do !'residente da l'rovineia de }li
nas Geracs, Hei por bem llcerctar o seguinte. 

Art. 1." Fica cn~ado no}hwir·ipio de Pouso Alegre da Pro
víncia de }finas Gentes hum Commando Superior de Guardas 
Nacionaes, o qual romprchendcní Ires Batalh!H~s de Inlimta
ria do scrví~·o actiro t!e seis Companhias cada Inim, c h u
ma Secção de Batalhão da reserva de duas Companhins. 

Art. 2. Os Corpos teriio as suas paradas nos lugares que 
lhes forem marcndos pelo Presidcn te da Província, na confor
midade da Lei . 

• José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\Icu Conselho, l\li
nistro c Secretario d'I~stndo dos Ncgocios da .Justiça, assim o 
tenha entendido, c faça executar. Palacio tio B.io de Janeiro 
em dezoito de Março de mil oitocentos eincocnta c quatro , 
trigcsimo terceiro tia Imkpcntlcnria c do Imperio. 

Cnm a Huhrir'a de Sua ;\lagcsladc o Imperador . 

.I•Jsé Tfw11W'Z .Y11buco dr .traujn. 
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DECRETO N.• 1.349- de 18 de Março de 185~. 

Estabelece, para maior facilidade da organisaçiio da Guarda 
Nacional das Proeincias , . a rp.aneira por que de1·em ser 
expedidas as Patentes dos respectivos Officiaes Superiores, 
e do Estado Maior. · 

Para maior facilidade da orgnnisação da Guarda Na
tional das l'rovineias , e commodidade dos Meus Snbllitos 
nella residentes : Hei por bem , em conformidat!P do Arti
go cento e dous , paragrapho duodeeimo da Comlituição do 
lmperio , Decretar. 

Art. 1." As Patentes dos Officiacs da Guarda National 
das l'rovincias, serão pela Secretaria da .Justiça expedidas , 
e remei tidas aos Presidentes dellas, logo qne baixar o Decre
to rcspediYo , a fim de serem entregues aos agraciados , 
quando elles apresentarem o conhecimento do pagamento Jos 
direitos, sello , joia, ou emolumentos, que pelas mesmas 
!'atentes forem devidos. 

Art. 2. o A Patente será acompanhada da nota de que 
traliío os Decretos numero seiscentos trinta c dons de vinte 
c sele de Agosto de mil oitoecntos quarenta c nove , Artigos 
doze, treze e quatorze, e numero seiscentos setenta e tres 
Je quinze de Junho de mil oitocentos c cincoenta : por essa 
nota se faní o pagamento como os ditos Decretos delerminão. 

Art. 3." O Secretario do Governo , á vista do conheci
mento respectivo, certificará o pagamento no verso da !la
tente. 

Art. 4. o A remessa dos conhecimentos , e da impor
tancia dos emolumentos , que á Secretaria pertencem , será 
feita mensalmente , e na mesma occasião . 

.José Thomaz Nahuco de A ranjo , do 1\leu Conselho , 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido, c faça exeeutar. l'alacio do Hio 
de Janeiro em dezoito de Março de mil oitocentos cincoenta 
c quatro , trige8imo terceiro da lndcpendencia c do Im
perio. 

l:om a Hubrica de Sua ~lageslatle o lmperatlor . 

.Jose Tlwma~ .Yab11co de ArauJo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

1m10 17. PARTE 2." SECÇÃO 19." 

DECRETO N.• 1.350- de 27 de ~Iarço de 18;)!,. 

Dá nova organisação á Guarda 1Varional dos Municipios de 
· lruaralinguetá, .Irias, Que/u::;, .'·iilreims, Lorena , 

C11nhu, t' /Jananal da Prorinria de S. Paulo. 

Attendendo á l'roposta do Presidente da Província de S. 
Paulo, Hei por bem Derrctar o seguinte . 

. \rt. J." Fica creado nos ~Iunicipios acima referidos 
hum Com mando Stqwrior d<~ ~;uanlas Nacionaes, o qual com
prt>ht•!Hl<•ní 1~111 (;uaratinguct;í hum E~qwHlnío de Cavallaria, 
lnun Batalhão de Infantaria d1~ () Companhias do scniço aetivo, 
I) huma Companhia avulsa da reserva; em Arêas e (Jueluz 
hum Esquadnío de Ca,allaria, hum Batalhão de Infantaria 
de !, Companhias do scniço aetivo, c hurna Scec.~ão de Bata
lhão de 2 Companhias da re~cna: em Silveiras hum Bata
lhão de Infantaria de!,. Companhias tlo seni<,:o adiro, c h uma 
Companhia avulsa tia resen a ; em Lo rena hum Batalhao de 
Infantaria de !~ Companhias do !'errit;o aelivo, c h uma Com
panhia avnlsa, e h uma S<'t'\<tn de Companhia da reserva ; 
em Cunha h uma Scc<;ão de Batalhão de Infantaria do ~crviço 
adiro, c lwma Companhia avulsa tia reserva : c 110 Bananal 
hum Esquadr;1o de Cavallaria , hum Batalhiio de Infantaria 
de 6 Companhias do scniço activo, c huma Companhia avulsa 
da resena. 

Art. 2. 0 Os Corpos li'rôio n' sur1s paradas nos lugares 
que lhes f(m•m marcados pl'lo l're~i1l<•nte da l'rovinria, na 
<"nnformidHde da LI' i . 

. lo!'Ó Thomaz :'íalmrn ti!~ Araujo, do 'Ieu Conselho, l\Ii
nislro e Secretario ll"Estado tios Nl•gocins d;1 .lustica, assim o 
lenha entendido, e litç·a executar. Palacio do llio de .Janeiro 
em vinte c sele de :\larço de mil oitocentos rincoeuta c qna·· 
tro, trigPsimo terceiro da Indcpem\encia e do (mperio. 

f,,,.,: TluJIIIII:: .Ytthl/1'0 de .1 1'(11/Jo. 
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DECRETO N.• 1.351 -de Z1 lle ~larço de 185!i. 

Dá not'a organsiação á Guarda 1Vaciona1 dos Jl'unidp1'os do 
Parahibuna , S. Sebastião , e Villa Bella da 

Pt·ovincia de S. Paulo. 

Allcndcndo á l)roposta do !)residente da l)roYincia de 
S. Paulo, Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. t. • Fica crcado nos ;\lunieipios acima referidos hum 
Commando Superior tlc l~uanlas Naeionars, o qual eompre
hewlení no Parahibuna hum I~sqwulrão dt~ Cavullaria, hum 
Batalhão de Infantaria de oito Companhias do serviço activo, 
e hnma Companhia avulsa da reserva; c em S. Sebastião c 
rilla Bclla huma Companhia avulsa de Artilheria, hum Bata
lhão de Infantaria de quatro Cmnpanhias do serviço activo, 
c huma Seeç.ão de Batalhão da resena. 

Art. 2. o o~ CorpDS terão as suas parndas nos lugares 
que lhes furem marcados pelo Presidente da Província, na 
eonformidade da Lei. 

.Tosé Thomaz Nahuco de Arnn.io, do l\lcn f:onsclho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da .lnsliça, assim 
o tenha entendido, c faça executar. l'alacio do Rio de Ja
neiro em vinte e sete de Março de mil oitocentos cincoenta 
e quatro, trigcsimo terceiro da Independencia e do Tmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestatle o Imperador . 

.lo.~r1 Tlwma: Nalmw de Araujo. 

DECRETO N. 0 1.352- de 21 de l\Iarço de 185~ .. 

Dá nora organisaçüo á Guarda Nacional dos 1J'funiC'ip1'os de 
Jacarehy, S. José, .Mogy das Cruzes , e S. babel da 

Provincia de S. Paulo. 

Attendendo á l'roposta do Presidente da Provinda de S. 
J>aulo, Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1 . o l<'ica creu do nos Municípios acima referidos hum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes, o qual compre
hendení em Jacart>hy, r S . .Tosr hnm Ratalhiío de Tnf.1ntari11 
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de seis Companhias do scrviç.o actho, huma Companhia avulsa 
da reserva no primeiro Município, c h uma Secção de Compa
nhia no outro; em Mogy das Cruzes hum Batalhão de Infan
taria de quatro Companhias do seniço activo, c huma Sec
~·ão de Batalhão da rcscna de duas Companhias; c em S. 
fsabcl huma Compauhia avulsa 1le Infantaria, e huma Secção 
de Compauhia do seniço ariivo, e outra da reserva. 

Arf. :2." Os Corpos terão as suas paradas nos lngare~ 
que lhes forem marC'ados pelo Presidente da Província, na 
conformida!le da Lei. 

José Thomaz Nahuco de Anmjo, 1lo l\Ien Conselho, l\Ji
nistro c Secretario d'Estado 1los Negocios da .lnsti~·a, assim o 
tenha entendido, c faça ewcular. Pala cio do Bio de .Janei
ro em vinte c sete de l\Inn;o de mil oitocentos cincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro da Independencin c do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua :\lagestadc o Imperador. 

Jost! Tlwma:. l'fabuco de ArauJo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEEIO DO BRASIL. 

185~. 

10)10 17. PAI\ TE 2. 8 

DECRETO N. o 1 . 353 - do 1. o de Abril de 1854. 

Autorisa a incmyoraçüo da Companhia de S1'guro Jlutuo 
-contra fogo- e approra os respectivos Estatutos. 

Attcndcndo ao que l\Ic representou '\lanocl Joaquim de 
Macedo Campos , pedimlo autorisação para incorporar ; nesta 
Côrte , h uma Companhia de Seguro Mntuo- contra fogo- . 
Hei por hem , conformando-'\Ie por Minha Imperial Jtesolu
~·ão de 18 do mez findo, com o parecer da Secção dos Ne
gocios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado em Con
lml!a de 16 do referido mez, Autorisar a incorporaçi'io da 
mesma Companhia, e A pproYar os respectivos Esta\ utos a este 
:mncxos. Luiz Pedreira do Coullo fcrraz, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha entendido e fa~·a executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em o primeiro de Abril de mil oitocentos cincoenta e quatro , 
trigesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestatle o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto FNTa:.. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS 00 IMPEIUO DO BRASIL. 

1854. 

}'())(0 l7. VAI\TE 2. a sEcç.\o2t.• 

DECRETO N. o J .35ft- de 6 de Abril de 185/J. 

il/arcrz o.~ deveres e attribuirões dos Of!i1·iaes da (;uardlt 
1\'arional, I' prorideni'Ía sobre as dispensas lnnporarias· 
I' {i('('nças , ontens do scrriro, rcrislas c cxcr('il'ios. 

I11•i por hem, em conformidade do Art. 10~ S 1 t 
da Constituirão do lmperio, Decretar o S!:'guin~e: 

TI TU LO I. 

!)ns dtrncs I' alfrilmití)cs dos Of{il'iacs da Guarda i\111 iona{. 

f.AP!TULO I. 

Do Conmunulanlc Superior. 

Art. 1." () Commandante Superior he o CIH~f~~ de toda 
a Cn:ll'lla Nacional do districlo que lhe for designado. Com
JH'tl~-lhc : 

~ 1." Comillandar todos os corpos, comp;mhias ou sec-
çõf.s avulsas do districto. inspeccionar e instruir os respe
cti\'OS Couun:tnd:mtes , e dar rodas as ordens nccessarias 
para a regularidad1~ do Sl~niço e disciplina dos mesmos 
corpos, comp:tnhias ou !'PCÇÕPs. 

~ '2.'' Dirigir. á prP'il'n~'a do Crm•I'IJo na CCiru~ on do 
Pr~"idente nas Províncias, a corrcspoudcncia o!licial do 
Chefe do Estado-maior, e dos Com mandantes do~ corpos, 
companhias ou scc1;i'ícs awlsas, sobre ohjectos que 11fto 
po,,.:a por si resolver, IH'm co1no as representações e recrue
rimenlos <11~ qu:wsqu1~r lJflici:H•s, ollici;ws inferiores ou praçns 
snj<'ilas ao seu com mando, <{Ue receber pela fórma dtsposta 
no Art. :!.~, dando a'i inform:tções que forem colll'c•nientes. 

~ 3." l\la11dar cumprir Lod;ts as ordens ~~ decisões do 
(;o,erno, ou do Presidente da Proviueia, que lhe forem 
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commuuicadas, e t•epresentar-lhe sobre qtwlquct· mcllilh 
({UC julgar a bem da disciplina e da regularidade c.lo serviço. 

~ lJ. o Determinar o detalhe geral do serviço da Guarda 
Nacional do seu eommando, conforme as ordens do Gover
no ou do llresideute da Provineia , e o detalhe parcial 
do mesmo serviço, segundo as requisições das Autoridades 
civis. 

~ 5. • Receber do Governo no 1\luniciJl·o da Côrte, ou 
do Presiuente na Capital da Província, o Santo, da-lo nos 
outros lugares, trausmittindo-o ao Chefe do Estado-maior, 
a lim de que S!Üa communicado aos corpos, companhi<:~s 
ou secções avulsas que tiverem de fazer o serviço de guar
uicão ou ronda. 

~ 0." Enviar ao Governo na Cõrtc, ou ao Presidente 
nas Províncias, no principio de cada trimestre, o mappa 
geral da força do seu commando. 

~ 7." llemellcr ao mesmo Governo na fúrma do Decreto 
n. u 1. 3:~2 de 18 de Fevereiro ultimo, ou ao Pn~sidcnte , 
as folhas mcnsaes do seu vencimento c do do Chefe do 
E~tado-maior, quando o tiverem , e bem assim as dos 
l\lajort!S e Ajudantes dos corpos, se forem O:licial's do Exet·
cilo, e o pret dos cornelas, cL11·ius c tan1hores, e dos 
inferiores ou praças que tenhilo din~ito a Vl~neimentos pelos 
cofres da Fazen(Lt Nacional ou Provincial, fazendo nas mcs
lllas folhas as ollsenaçõcs que ju!~ar lll'ecssarias. 

§ 8. o Solicitar do mesmo GoYerno ou do Prcsidenh~ 
as quantias que forem precis;ts para as tli!slwzas de papd, 
livros e mais objectos do CXpl~dit~nle da Secretaria de seu 
comnwtHio, e para os trabalhos dos Conselhos de revista; 
c bem assim as que forem nccessarias para as despczas 
do expediente dos corpos, comJ•anhias ou secçüe~ avulsas, 
e para os trabalhos dos Conselhos tle tptalilicação e de 
disciplina. 

~ \J." Propo•· as cpochas das •·cvistas c exercícios, e 
o tempo que devão durar, ouvindo previamente os respecti
vos Commandantes. 

§ 10. Passar revista de inspccção dos cot·pos, compa
nhias ou secções avulsas, ao menos huma vez por <111110, 

para verificai' o seu estado de iustrucção e disciplina, con
tabilidade c cscripturação , distrillniçrw c conservação do 
armamento, correame, muniçõ{~s de guerra, e mais ohjectos 
fornceidos á custa do Estado, a lim de conhecer da exacti
dcio d.tS inform;t~·oes qu~ o Chde do Estado-maior del'l' 
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dar-lhe sobt·e Lodos os referidos objeclos, para o que fará 
reunir os ditos corpos, companhias on secções nas rcspe
ctil'as paradas, participando anticipadamente ao Governo na 
Côrtc, ou ao Presiclente nas Províncias, e prevenindo as 
competentes Autoridades civis no fim da reunião, nflo sendo 
com tudo os guard.1s obrigados a sahir do Município em 
que residirem. 

§ 11. En ,-i:: r de seis em seis mczcs ao Governo na 
Côrtc, ou ao Presidente nas Prorincias. as informaçõt~s 
que receber do CIH>fe do Estado-maior sobre o rst:1do da 
instrucção dos corpos, companhias ou secçõrs anlisas, e 
o modo por que os i\l:1jorps c 1\judantf'S que forem Olllciaes 
do Exercito, c os Comu:andantes c mais Olliciacs preeuehcm 
:1s obrigações que i~tcs impõe o Art. 77 d:~ Lei n. o GO~ 
Ol: '10 de Setembro de 1 S50, fazendo a tal respeito as 
ohscrnções que julgar convenientes. 

§ 12. Hcrnl'tlt'l', de ~~~is Ptn seis mPzes ao mesmo Govrrnn 
ou ao Presidente, hum mappa de todo o armanwnto, cor
rcamc, munitJícs de g:1erra, e mais objt•ctos fornecido~; 
tÍ custa li o Estado ans e•,rpos, companhias ou SPc·ções anil· 
sas. com decl<lrilÇiiO dos que Pstivt:rcm distribuídos, e da
quelles que se acharem arrecadados. inl'ormando se os Cont
rnlllrlant<'S cnmprt~m as disposiçües do respcctiro Regnlamen
ro, f<1zerrdo d!'sde lo~o ell't~ctira a rc·spousahilidadt~ d:H(rrtdlt·s 
qur~ forem omissos. c ch Chd'e do E-;tado-maior. quandn 
lambem não tenha cumprido com os devl'res que lhe impii·~ 
o dito Tiegulamento, ~~representando contra as Antoricladcs 
ljtH: houverem deixado de presta!·-sc ús reqnisit;ões dos Com
mandantes para a atTcc;abç;IO do \<dor dos ohjt~ctos qtrc! 
se tiverem extraviado. 

~ 13. Erniar annrralmcnte ;10 mesmo Governo ou ao 
Presidente as relacões de condurta de todos os OtnciaPs e 
officiaes inferiores·, org;~nisadas de conformid:Hlc ao moclclo 
juuto. E~1:1s !'!'!ações serão n•spn;1das. 

~ 11!. Conceder ou cassar as tlispeusas temporarias dP 
serviço .10s Officiaes. nfficiaes inferiores c m:tis praças sujei
l:ts ao seu com maneio, assim como <~s licenças para se 
arrsenta1·cm tempor:lriauH•nte, quando humas ~~ outras te
nhão sido injust;nnentc~ dcrH'gadas ou concedidas pelo.~ Com~ 
mandantes elos corpos, companhias ou secções arnlsas, 
~JIIC em todo o caso ~er:io preri:tmPutc ouridos (Art. 2B ). 

~ :1 :>. Impor aos Ollit:i;ws. oiTici:~es iuf·~rion•s e praç;1s 
:In 'it''l I'OIIIIn:lrHio. P d•·t•'I'JIIill:il· q1w o:; Comm;~rHiautt"• 
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dos corpos, companhias e secções avulsas, imponhão as 
penns cst;1helecidas no Art. !H da Lei ti. o t>02, nos casos 
previstos nos Artigos 95 , 9ô e 97 .da mesma Lei. 

§ iô. Conhecer da justiça ou injustiça das ordens da
da!:', ou penas impostas pelos Cl>tlJtnatHlantcs dos cot·pos, 
companhias ou secções de companhias avulsas, pod~ndo 
revoga-las ou altera-las quando forem contrarias á Lei, 
tlcpots de os ouvir. 

~ 17. Dett·nuiuar a fonnaçflo dos Consc~lhos ele disciplina, 
c fazer a nollleação dos seus mclllhros no caso ('pela fónua 
q1!C I!Stabd1•ce o Decreto n." 1.?,:)5 de 18 de Feven·iro lindo. 

~ :18. ll~>presentar ao mesmo Gov<'rno ou ao Pl'esitknu~ 
contra os ülliciaes ' omeiaes inferiores c praças' cujo pro
ced!lnrnto exigir provid1•ncias que não rstP,jiío a sr·n alcane1~. 

~ 1 \J. l\landar proceder ú inspPcçfto dt: ~ande (Wio Cirnr
gi~IO-m!Ír c Cirurgiões dos corpos s1:111prc qne lhe s1oja rcqtw
rido por qual!t•ter Official, ollicial inferior ou praça, ou 
julgue couvctllentc para S!~ conhecer se devem ou não 
cotitillll<ll' a ser contemplados como doentes acptelles qtw 
como t:IP~ vierem no mappa do corpo, companhia ou secção 
and~a . Oit que Jwdin~m displ'llsa do st-ni~~o 011 liel'nt;a a 
prt~t(':>.lo de docn~:a, quando ('~la não scj.t \ isivelmente 
rcconliiTid;• , fazcudo-se a im,pcct.:ão em pre~en<;a do rcspe
ctiro Con11nandante. 

~ '20. Conceder passagnm para clin:rso corpo ou arma 
aos olliei;•t'S inferiorPS c praças, na lúrma disposta no Art. 
[Jt\ do lkcreto n. o 1..130 de 1.2 de Março do it)5:1. 

~ '21. Enviar ao GovPrno ou ao Prcsid1~11le da Província 
os ~n~querimenlos dos Ollicia!!S que pretendão passag1~m para 
diverso corpo, companhia ou secção, quando haja vaga, 
011 por troca entre clles, acompanhando os ditos rcqucri
mcn tos das i uformações nigidas pdo referido Art. li8 do 
citado Ikcreto. 

§ '22. Propor no Governo, pot· intet·mcdio do Presi
dente uas Províncias, as pessoa' que julgat· idoneas para 
os postos que vag:1rem de Ajudante de ordens, Secretario 
gcrnl, Quartel-mestre e Cirurgião-mór do Commando Su
perior, prcft~rindo, quando sPja possível, os Oflieiaes que 
hC ach;11·c:m avulsos 011 aggrcgados, c acomp:mhando a pro
posta das observações 011 dociiJUCntos qne lhes pan~ccrem 
ucccssarios para justilicar a idotwidade dos indivíduos nella 
eomprchendidos , tendo em vista as disposições do Art. 
()S das lnqrucções n. o 722 de 2fl de Outubro de :1850. 
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§ 23. flemettcr ao Governo na f.ôrte, on ao Prcsi-
(lcntc nas Províncias, eom informação sua, ns propostas 
que fizerem os Commanuantcs dos corpos para os postos 
()li C vagarem de Otliciaes suualternos e Capitães' na fúrma 
do Art. á8 da Lei n.o G02, c observadas as disposiçõ1~s 
()o paragrapho antccedi!llle; c propor qncm csll'ja no caso 
()e ser nomeado para algum posto que se ;1char vago de 
Commandanle de companhia ou s1·e~:ão avulsa, COlllpelindo 
a I'Sie a proposta para O:Jiciat!S sub.dtemos da mesma com
panhia on secção. 

~ 2!1. Mandar cumprir c registrar as palPntes de nomea-
ção 011 reforma de todos os Olliciaes que forl'lll sujt!itos 
ao seu comm;llldo, para o 1(111! lht! Sl·riio apn'SI'IItadas dentro 
do prazo do Art. :20, e co til o- ClllllJ>ra-sc- do Presi
dt•nte da Prol'incia, qu:111do a IIOt!leação n;io for da compe
ll'ncia d1•ste , St!HI o que n;io poderão os nomeados prestar 
juramento, e St!r I'I'Coulw<:idos na fúrm.1 d1:tt!r111inada 11os 
Artigos ~1 I! S2 das lustruc<:ill'o 11." 7~2. 

~ :2ô. l>t•fl'rir jurallli!llto I! f;m!r recouhec:~r os O!ficiaes 
do seu Estado-maior P os Comruarulautes dos corpos, com
panlrias ou s1·cções avulsas, P uomear, soll propoo;la do 
rcspc•cti v o Co mm;rtHian t:~ do corpo , o Ollieia I suba I tcrn o 
que de\a senir d1) ,\judant1•, quando no corpo não houver 
Ollicial do E.\r'!'eito IJIII! oeeupe o dito posto. 

~ :W. Dar todas as Jli'IJI idcneias a lim de que annual-
uwnte se procPda ú rcl'is;·lf) das list<~s do S<!rviço aclivo ~~ 
da resen•a da Guarda i'\acioual, c se faça a distribuição 
dos uovos alistados pela fól'lua prevista 110 l>.!crelo 11. 0 1.130 
d1~ 1:2 de ~la r co d1! 1 S.):\. 

t; 27. I· xer~er todas as mais attrihuicü1•s q11C por Lei, 
nr>gulamcntos, lustrueções ou Decretos. do Governo lhes 
srjüo conferidas. 

Art. 2." Todas as onl<~ns do Covcrno na Corte, c dos 
l'resi<kntes nas Províncias relativas á Cuanla Nacional , 
M!riio dirigida~ ao Comm<llld<~trle Superior nos lugares em 
<JUC o hourer, podeudo todavia em caso urg1!ntc ser d;ulas 
directamente aos Commandantes dos corpos, com!Jallhias 
ou secções avulsas, fazendo-se eom tudo a conveniente parti
cipaçiio ao Commau:laute Su1wrior. 

Art. 3. 0 O Commaudaute Sup1•rior serft substituído uas 
suas faltas ou impedimentos pelo Chefe do Estado-maior, 
011 pelo Oflicial srqwrior q11e o Cov<~n:o 011 o Presidl'llt<J 
da l'ro1 i!li'Í<t dl•:-ig!lc~r. 'l'r;rndo o drto Clwl1· I'SI•·io~ igual-
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mrnte imp<'dido ; na falta de designação servirá interina..
mentP o Oflieial SUjlerior maic; graduado e anligo do distrieto 
1lo Commaudo Superior, quet' seja do serviço activo quer 
da reserva, e na igualdade de antiguidade 1n·cferirá o mais 
velhG rm idade. 

Art. !1. • O Commandante Superior ted na conespon
dencia Oflicial o lrôll<\JUento de senhoria, quando por outro 
titulo lhe n:io compita maior. 

An. 5." ;\o Comnwndante Su1wrior· da Côrte, ou das 
CapitaPs das Prorincias de prinwira ordem, ou das l'rontri
ra~. quando for Otlicial do Ex1~rcito, poderá o Governo 
uhilrar huma gratificação que srja razoavel. 

CAT-r'fULO li. 

lJo C !te f e do Estado- Maior. 

Art. (i." ü Chefe do Estado-maior hc o Official imme~ 
tfiato ;lO Commandante Snp1~rior·, e compete-lhe: 

~ 1. 0 ,\ssignar e expedir todas as ordens que determinai' 
o (}ommandante Superior·, a cujo conhecinwnto levará todos 
os negocios que dcpendão da sua decisão. 

~ 2. o Acompanhar o dito Com mandante Superior nas· 
paradas , n•vistas e exercicios a que tenha de assistir, e 
alli transmittir as suas ordens directamente aos Comman
dantes dos co1·pos , companhias ou secções avulsas, ou 
por inlermedio dos Ajudantes de ordens. 

§ 3. o Dar· aos Ofliciaes do Estado-maior do Commando 
Superior· c aos Commandantf'S dos corpos, companhias ou 
sc•cções avulsas, as instrucçõPS de r1ue precisarem para o 
hom tlese111penho dos seus deveres no que tocar· ao serviço. 

~ lJ. o Hcpresen ta r ao Com mandante Superior sobre qual
quer medida que julgar a bem da disciplina e da regulari
dade do serviço. 

~ 5. • Fazer o detalhe gerat e parcial elo seniço da 
Guarda Nacional , conforme as ordens que receber do 
Commandante Superior, e distribuir o Santo aos corpos, 
companhias ou secções avulsas que tenhão de fazer o ser
viço de guardas ou rondas. 

~ ô. • Org<lllisar o mappa ;;era I da força da Grwnla 
Nacional do districto do Commaudo Superior, que o res
pectivo Commandantc tem de enviar no principio de cad;~ 
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lrinwstre :~o CoYerno na Côrte , ou ao Pre~idente nas Pro" 
'·incias, contendo as seguintc•s declarações: 

1.• A ditlerença que houver do mappa anterior, e o 
motivo della; 2. • os diversos serriços em que tiYer sido 
empregada a Guarda Nacional, c com que força; 3.• os 
auxílios dados <i rc~quisic;lío das Antorid<lCles civ!s, c de 
quantas pr:tças; h." todas as uolicLtdes 110 trimcstn~, os 
c;tsligos que Li\'C•rfio lugar, a qtwm e por cptc mntiYo. 

§ 7. o ~linistrar aos Conuuandantc~s dos col'pos, com
p;tnhia ou seeçõcs andsas modelos de iguaes 111<1ppa:,, que 
deYerão cmiar mcnsalnteute para que •e possa organisar o 
mappn geral confiJrmc dispõe o p:tr<~firapho antccc~deutc. 

~ 8.° F;tzet· otganisar, sob sua iuspeq·üo, as folhas 
mcnsacs do seu vencimento e do Conlltl:tlHlantc~ Superior, 
'JUando o tiverem, e \criticar as folhas dos vcucimentos 
elos Majores e .\j1Hhutc·s dos corpos, se forem Oflici~cs 
do Exercito. e os prPts dos eomc~tas, cl~rins e tamhores, 
~~ dos olliciaes iufc~rion•s ou prat:as que~ tcuhi\o direito a 
vc•neimcntos pelos cofres da Fazc•tHia Nacional on PrO\'in
cial, apresentando-as ao Commantlante Superior com as 
ohscrvac;õcs que j ulf.iar nccessa ri:ts. 

~ n. o Indicar ao Commandant<· Superior as quantias que 
forem prrcisas para as despezas de papel, livros c mais nb
jc·etos do expediente da SPcrt·taria do Commando Supe
rior, c para os trabalhos dos Conselhos de revista ; bem 
como informar sobre os orçamentos das dcspezas do ex
pt~diente dos corpos, companhias ou st>cções avulsas, e 
dos Conselhos de qualificaçào e de disciplina. 

~ 1. O. Tomar a conta correu te de receita c desprza a 
c,1rgo do Quartel-mestre geral, antes de ser approYada 
pelo Commandante Superior. 

§ 11. Inspeccionar a inslrueç.ão dos corpos, companhi<J~ 
ou secções avulsas, assistin(lo , sempre que pos~a , aos 
exerci cios, não só pnra obsen ar o esl;1clo da iustrucçào, 
~~ se os ~lajores e Ajudantes, onde os homcr do Exercito, 
ou os Commandautes c Olliciars cumprem com os seus 
dc\'crcs, como tambem para tl<lr de seis em seis mczcs 
ao Commandaute Superior huma conta cirennstanciatla do 
estado da instrucc:;ão desses corpos, companhias ou secções, 
c do modo por que os rderidos Ofliciaes preenchrm as 
obrigaçõe~ que lhes impõe o Artigo 77 da Lei n." 602. 

§ 1.2. Fiscalisar, na fúrma do respectivo l\egulamento, 
a distrilmi~ão c consen<u.~ão do armamento, correame, 
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muniçi:íes de guerra c mnis oh.i('clos fornecidos {t custa do 
Estado aos corpos , companhias ou sccçücs avulsas, exi
gindo dos respectivos Commandantcs a 1·emessa de trcs 
em tres mczes ele hum mappa de todos os rderidos ohje
ctos, com declaração dos que estiverem distribuídos ou 
:trrecadados, a fim de poder org;misnr o mappn geral que 
ll~m de ser enviado de seis em seis mPzes pelo Comman
dantc Superior ao Governo na Côrtc ou ao Presidente nas 
Provincins, devendo acompanhar o dito mappa de infor
mação sua úccrca do estado c cxistencia dos ditos ohjc
ctos , c das f<Jltas que cncon trar , para que sejão respon
sa!Jilisados os Commandantes que della fon•m causa , ou 
que houYercm sido omisso·s em fazer as diligencias JWra 
a arrecadaçflo dos ohjectos extraviados ou do SPll Yalor , 
hem como as Autoridades civis fJUC não se tiverem prestado 
;ís rcquisiçües que, para semelhante fim, fizerem o~ mes
mos Commandantcs. 

§ 1:1. Examinar os livros-mestres dos corpos, compa
nhias ou secções avulsas para verificar se estão cscriptu
rados segundo o Decreto n." 833 do i. o de Outubro de 
1851, c registro do scnj(;o de que tratn o Artigo 8/J da 
Lei n. o G02, para conhecer se o serviço hc feito com ordem 
c igualdade entre os Officiacs, oíficiaes inferiores c praças ; 
os linos do registro das ordens que se tiverem publicado 
para fazer lançar ncllr.s as que não estiverem rPgistradas; 
os linos de registro do armamento e mais o!Jjcctos de 
propriedade da nação para verilicnr o que se houver distri
buído, ou se achar arrecadado em poder dos Commandan
tcs, c finalmente todos os mais livros, para reconhecet• 
se e~tá em dia c boa ordem a sua cscripturação , levando 
ao conhecimento do Commandantc Superior tudo quanto 
observar, para que este possa providenci<Jr conveniente
mente. 

§ 1ft. Verificar o estado das caixas dos corpos, com
panhias ou secções avulsas, sua contahilidótdc, se os Con
selhos de admiuistração funccionão regularmente, c se 
flscalisflo o procedimento de seus agentes, reclamando 
do Commandante Superior as providencias qnc forem con
venientes para obstar os abusos que se tcnhflo introdu
zido. 

§ 15. Passar inspecção aos corpos, companhias ,ou se c· 
çõf~s arnlsas nas epocas que determinar o GovP.rno na 
CôrtP, on o Presidente n<lS Provincins, de\f'JHio o Cmnmau-



Í. 12~ I 

dante Superior dar as ordens que forem necessarias, •· pre
venir as Autoridades civis competentes do fim da reunião. 

Es~as inspecções poderão ser feitas por companhias 
ou secções, se assim julgai' conveniente o Commandanle 
Superior, atten<lcnrlo á distancia em que fica1·em do luga1· 
da parada rio corpo, não srudo ~m caso algum os Guar
das obrigados a sahit· do i\Iunicipio em que residirem. 

§ 16. Cumprir as ordens do Commandante Superior. 
P dar-lhe parte das faltas que commetterem no serviço os 
Olllciacs, officiaes inferiores, c praças do clisclrito do mesmo 
Com mandante. 

§ 17. Subslituir o Commandante Superior nas suas faltas 
ou impedimentos, sem pOi' isso deixar de exercer as func
çõcs proprias do seu posto. 

§ 18. Exc1·cer todas as mais attribuições que por Lei • 
Regulamento , Instrucções ou Decretos do Governo lhe srjão 
conferidas. 

Art. 7. o O Chefe do Estado-maior serú suhstitnido nas 
suas faltas ou impedimentos prlo Olllci;d snperio1· qnc o 
Governo ou o Presidente da Província designar; na falta 
de designação serú interinament~ substituído pdo Olllcial 
snperior mais graduado c antigo do cli~tricto do Comman
do SuJwrior, que sPja do seniço activo, e na igualdade 
de antiguidade preferir<i o mais ,·clho em idade. 

C\P!TI;LO 11!. 

Dos Ajudontc;' de ordens. 

,\rt. 8." Os Ajudantes de ordens terão por dever: 
3 1. • Assignar c transmillit· todas as ordens que de

terminar o Commandantc Supcrim· c o Chefe do Estado
maio•· em nome do dito Commandantc Superior, ou leva-las 
verbalmente, com6 lhes for ordenado. 

§ 2. • Acompanhar o Commandantc Superior nas pa
radas, revistas e exercícios a que tenha de assistir, c alli 
transmittir suas ordens aos Commandantes dos corpos, 
companhias ou secções avulsas. 

§ 3. o Com parecet' no Quartel do Com mando Superior 
nos dias que o Commandantc Superio1· designar, conforme 
as necessidades do serviço, podendo rcvcrsnr-se por fónna 
que esteja sempre prompto hum delles para o serviço 
que occorrcr, devendo porêm amhos comparecer quando 
~c drr algum arontrrimento cxtranr<linario. 
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Art. 9. o Os Ajudantes de ordens serão substituídos 
nas suas faltas ou impedimentos pelos Officiacs que o Go
Yerno ou o Presidente da Província designar, e na falta 
de designação o Commandante Superior nomearã quem os 
deva ~uhstituit· interinamente, quando ambos faltarem ou 
se acharem impedidos. 

CAPITULO I\', 

Do Secretario geral. 

Art. lO. O Secretario geral tcrã a seu cargo toda a 
escripturação do Commando Superior c a guarda do res
pectivo archivo , pelo que cumpre-lhe: 

§ 1. o Escrever os termos dos juramentos dos Officiaes 
que o pt·estarem perante o Commandante Superior, e 
fazer todos os officios, ordens, mappas c maiíl cscriptu
ração que determinar o mesmo Commandantc c o Chefe 
do Estado-maior. 

§ 2.• Registrar nos competentes livros as patentes dos 
Otliciaes do districto do Commando Superior, bem como 
todos os ollicios c ordens que forem expedidos pelo mesmo 
Commando. 

§ 3. o Consenar no archivo devidamente em massa dos , 
por mrzes c annos, c com rotulos, as ordens do Go
verno , ou do Presidente da Província, e todos os officios, 
mappas, relações c mais papeis dirigidos ao Com man
dante Superior ou ao Chefe do Estado-maior. 

§ á. o Comparecer no Quartel do Com mando Superior 
nos dias que o Com mandante Superior designar, conforme 
as necessidades <lo serviço, devendo ta miJem apresentar-se 
sempre rJUt~ occorra algum acontecimt>nlo extraordinario. 

§ 5. 0 Acompanhar o Commandante Superior nas pa
radas , revi~t:;~s e exerci cios a que teu h a de assistir. 

Se pela influencia de trabalhos o Secretario pt·ecisar de 
Amanuenses que o coadjuvem, serão empregadas na Secre
taria algumas pr:1ças, que para esse fim ficarão dispensa
das do servico. 

Art. 11: O Secretario geral será substituído nas suas 
faltas ou impedimentos pelo Oflicial que o Governo ou o 
Presidente da Província designar, c na falta de designa
ção o Commandantc Superior nomcarú quem o deva sub
stituir intcrinamcnt<·. 
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C.\PITIJLO V. 

Du Quartel-mestre geral. 

Art. 12. O Quartel-mestre geral, que assim se denomi
nar.J o (luarld-me~lre do Commantlo Superior, lerá por 
dt'\CI': 

% 1." Hereher tla e:-lar,ito f'ompelenle o earlmame q11e 
for nece~~ario para as paradas e exerdcios de fogo, hem 
lOillO o cartuxamc embalado, c distribui-lo aos Quarteis
mestre dos corpos, ou aos forrieis das rompanhias ou 
~ecçües avulsas, conforme as onlt•tts que tiH~r tlo Com
mautlante Stqwrior, ou do Clw!'e 1h1 Estatlo-maior, coliSCI'
Yatulo em tlevitla arrecadação o que houver de sohresulente, 
e dcverulo exigir recibo do q11e for dbtrilmido, para se 
reri(irar o que e\istir em ~('li poder, e comparar com o 
q11e ho11rer n~rehido. 

~ ~." lterelH·r as quantias que f11rem !l:ulas pelos cofn~s 
tla Fazc~ntla Nacional para a compra de pnpel, li1ros c mais 
11hjcdos do e\pediente da SecTelaria tio Commando Superior, 
~~ para os trabalhos dos Comclhos tlt~ revista; c fazer a dita 
compra segumlo as ordens que receber tio Commawlante 
Superior, ou elo Chefe tlo bl<Hlo-maior, perante q11em pres
tará contas de tt11lo quanto rccdwr e despender, aprescntawlo 
os docmncntos que provem as (\e~pezas. 

§ 3. o Acompanhar o ComnHultlanle Stqwrior nas parndas, 
rc\ ist<Js c cxerricios a que tenha tlc assistir. 

§ '1." Comparecer no t)narlel do Commamlo Superior nos 
dias q11P o Cornmandanle Snpc~rior 1ksignar, confornw as 
nceessitlades do seni.;o, tlcvt·ndo tamhcm apres1~ntar-sc sem
pre que occorra alt~nm ill'otltccimenlo C\traonlinnrio. 

Art. 1:3. O t_)narlel-nwstre ser:í substituído 11a" suas 
faltas 011 impediml~ntos pelo t lllicial qtw o (;1)\1'1'110 ou o 
Presitlentt~ tia l'rmincia tlesi;.:nar, e na falta 1k dcsigtw«:iío 
11 Commaralante Supl~rior norncaní quem o deva substituir 
inll'rinamentc. 

C.\l'IICLII YJ. 

/)o firuryiüo-!luír . 

. \1 t I 't. O Lirm~i:t•l-nH'n· ht) o Chck 1lo cmpo de sawle, 
:-•d1··1din"·l·1 :1 ··:1d:1 f'qlltllJ;llld" ~lll""i"r: ,.,_lll1!''"fe !IH~ 
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§ 1." Fazer as iuspccçücs de saude que forem ordenadas 
pelo Commandante Superior a respeito de quacsquer Officiaes, 
officiaes inferiores ou praças, bem como as que requisitarem 
os Conselhos de qualificaç.ão c de revista. 

§ 2. o Informar á cerca de objectos relativos ú sua profissão 
sobre que for consultado pelo Commandante Superior ou Chefe 
do Estado-maior. 

§ 3. o l'assar attcstações de moleslias aos Officiaes, officiaes 
inferiores c praças do districto do Commando Superior, que 
as pedi rem, devendo declarar especilicada mente a natureza 
da moleslia que houver reconhecido, c se produz impedimen
to para todo o serviço da Guarda Nacional, ou somente para 
o aclivo, c porque tempo, sem o que n<ío serão altendidas 
pelos Commandanlcs ou Conselhos de qualilicação e de revista. 

§ -"." Cumprir com os mais deveres da sua profissão , 
em acto de serviço , a respeito de qualquer Ollicial , official 
inferior on praça do dislricto do Commando Superior. 

§ 0. o Acompanhar o Com mandante Superior nas paradas, 
revistas c exercícios a que tenha de assistir. 

§ 6 " Comparc<·cr no Quartel do Commando Superior , 
('onformc ns necessidade~ do scniço, c dcvcmlo lambem 
apn~senlar-se sempre que occorra algum acontecimento cxlraor
tlinario. 

Art. 15. O Cirurgião-mór não pndcní rcccher paga algu
ma pdos arlos que praticar em virturlc das disposiçücs dl) 
Artigo nlll<'<'Ptlcnle. 

Arl. Hi. O Cirurgiilo-múr ser<Í suostiluiuo nas suas faltas 
ou impedimentos por hum dos Cirurgiües dos corpos do respe
divo districto <JilC o l;o,crno ou Presidente da Provincia desi
gnar; na falta de designação scrviní interinamente o mais 
gradua< lo <~ antigo, c na igualdade de antignida,le preferirá 
o mais velho em idade. 

C.\PITCLO \'11. 

Dos Commawlantes c Officiaes dos cOI]iOS , companhias c 
SCCfÕCS. 

Art. 17 Os Commandantcs dos corpos, companhias c 
sec~·úcs , ah~m dos li<~vcrcs c allrihui~·ücs proprias <lo seu 
posto, terão todos ·os mais <lc que faz men~·an a Lei n." 
602, n os ltegulamcnlos, lnstr\H:~·ües c DcCI·ctos do Governo 
<'\(H~tlili'JS para a sua boa C\ccw;ao. 



( 126 j 

Art. 1~. Os ditos Commandantes c Olliciaes serão substi
tuídos em suas faltas ou impedimentos pelos seus immediatos, 
c os :Majores e Ajudantes pela fórma disposta no Artigo 73 
das Instrucções n. o 722. 

Quando não tiverem immedintos, o Commandante do 
corpo proporá ao Commandantc Superior, ou onde o não 
homcr ao Presidente da Província, hum OlTieial subalterno 
para supprir a falta ou impedimento que se der, podendo 
desde logo faze-lo entrar em exerci cio, no caso de necessidade. 

Tambern será designado corno este Artigo dispõe o 
Official que deve commandar a companhia ou secção quando 
faltarem todos os Officiaes dellas. 

Art. 19. As disposições dos §§ 1. o, 2. 0
, 3. 0 c 4. 0 do 

Art. 14, e as do Art. 15, siío extensivas aos Cirurgiões dos 
corpos, os quaes serão substituídos em suas faltus ou impedi
mentos pelo Cirurgião do corpo do districto que for mais 
proximo, ou pelo respectivo Cirurgi<ío-múr quando no Muni
cípio ou districto do Commando Superior não houver outro 
Cirurgião de corpo, qner do seniço activo, quer da reserva. 

C:APITU.O Ylll. 

Art. 20. Os Olliciacs que forem nomeados devem 
apresentar-se fardados c promptos para o serviço dentro 
dos seguintes prazos , contados da data das respectivas 
patentes, sob pena de serem privados dos postos: 

Os residentes no 'Iunicipio Ja Côrle, hum mez. 
Na I'I'O\incia do ltio de Janeiro, dons mczes. 
Nas Provincias de Govaz , l\lato Grosso e Amazonas , 

oito mczes. · 
E nas outras PrO\incias ~eis mezes. 
Estes prazos poderão ser prorogados pelo Governo ou 

pelo Presidente nas Províncias, qua nu o occorrúo circuns
lancias attenJiveis a favor do nomeado , não devendo 
em caso algum e\:ced<'r á nH.:l<Hle do tempo acima mar
cado. 

Art. 21 Aos Oíiiciaes que fallecerem se farão as mes
mas honras funebres que competem aos do E\:crcito, não 
sendo todavia convocadas as praças qlle residirem á dis
tanria maior de huma lcgna do lugar da parada do corpo, 
··•1111p:n•hia n11 Sl'rl,'<io qnl' tin•r <k rcunir-~e 
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Art. 22. A marcha da corrcspondencia dos Officiacs 
do Estado-maior do Commando Superior , e dos Comman
dantes dos corpos , companhias ou secções , bem como 
das representações e requerimentos de quaesqucr Officiaes, 
ofliciaes inferiores ou praças , será a seguinte : os Offi
ciaes do Estado-maior do Commando Superior e os Com
mand<tntes dos corpos, companhias ou secções avulsas di
rigirão os officios , representações ou requerimentos cli
rectamente ao Commandante Superior, ou ao Chefe do 
Estado-maior para este os apresentar ao dito Commandante ; 
os Commandantes das companhias ou secções, e os Offi
ciaes do Estado-maior c menor dos corpos , se dirigirão 
ao respectho Commandante, ou ao Major para os fazer 
presente ao mesmo Commandantc; c os demais Officiaes, 
officiaes inferiores ou praças aos Connnandantes de suas 
companhi;1s ou secções, para que, informando todos como 
convier, fação chegar tacs papeis ao conhecimento da Auto
ridade competente. No caso porêm de queixa contra algum 
dos Commandantes por cuja escala tem de subir a re
presentação ou requerimento, poderá ser dirigido á Au
toridade immediatamente superior, prevenindo a parte , 
anticipadamente, ao Commandante contra quem se queixar. 

l'ela mesma ordem gradual baixarão todas as decisões. 
Art. 23. Os Commandantes dos corpos, companhias 

ou secções avulsas não cumprirão ordem alguma , excepto 
do Governo ou do Presidente da Província , sem que lhes 
spja dirigida pelo Commandante Superior, nos lugares onde 
o houver , ou pelo Chefe do Estado-maior , ou Ajudan
tes de ordens, em nome daquelle Commandante , salvo 
quando as Autoridades civis requisitarem auxilio em casos 
repentinos, ou que não admittão demora , os quaes lhes 
serflo dados na fórma da Lei , não excedendo porêm a 
força a mais de cincoenta homens , dando depois parte 
ao Commandante Superior ; e o mesmo farão os Comman
dantes das compnnhias ou secções dos districtos que fi
carem á distancia maior de quatro leguas da residencia 
do Commandame do corpo , com tanto que a força não 
exceda de vinte homens. 

Se for nccessario emprego de maior força , o Com
mandante Superior não o poderá consentit· sem ordem do 
Governo na Côrte, ou dos Presidentes nas Provincias, ex
cepto em casos urgentissimos, de que dará immediatamente 
JWrtc ao mesmo Governo on Prr~idente. 
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Art. 2!J. O Commamlantc Superior c os Comm:m
<Lmtes dos corpos, companhias ou secções avulsas, de
clararão nas ordens de prisão de qualquet· Official , oiTI
cial inferior , ou praça , o prazo della ; não poderão mandae 
soltar antes delle completo, salvo por ordem da Autori
dade que lhe for superior , que o podcrú fazer com co
nhecimento de causa, e depois de ouvida a Autoridade que 
determinou a prisão, sempre que for possível. 

Art. 25. Quando os officiacs inferiores, cabos , cor
netas, clarins e tambores commetterem fall;ls notaveis no 
serviço , que mrrcção see rebaixados, o Commandante do 
corpo nomeaní hum Conselho, composto ele tecs Officiacs, 
para que, ouvindo o accusado, examine o caso , c o ex
ponha por escripto, a fim de que o dito Commandante 
possa ordenat· a baixa quando eleva ter lugar. O Official 
que houver dado a parte não poderú ser membro do Con
selho. 

Nas companhias ou srcçi"ies :nulsas, o respectivo Com
mandante exercerá igual allribuiçüo, podendo compor o 
Conselho, na falta ele Olfieiacs, com officiars inferiores, 
cabos cu Guardas Nacionaes. 

Art. 2G. Em circunstaneias ordinarias não se pagará 
soldo nem gratificação aos cornetas, clarins, tambm·cs dos 
coqlOs, companhias ou secções avulsas, que não tiverem 
mais de metade de suas praças armadas c fardadas. 

Nüo havendo n:t Guarda Nacional individuas idoncos 
para este serviço, o Gorerno poderú ordenar que scjüo 
recrutados ou drstacaclos dos Corpos de linha. 

Art. 27. Nos lugares onde não hourct· Cirurgião da 
Guarda Nacional , as inspecções de saudc serüo feitas por 
Facultativos nomeados pelos respectivos Commandantcs, c na 
falla absoluta dcllrs poderüo ser chamadas quaesqucr pes
soas entendidas para que, debaixo de juramento , procc
dão á inspccção em presença dos mesmos Commandantcs, 
e de em por esc ri pto o seu parecer. 

TITl'LO li. 

Das dispensas temporarias do serriro. e licenças. 

Art. 28. As dispensas temporarias ele certo c dctet·
minado serviço serão concedidas, sempre que houver jus
tifi,·ado motiro. Jll'los rr~pr~ctiros Commandantrs dos cor-
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pos, ·~nmp:auhias ou Sl'CÇÕL'S avuh::~s, com tanto que não 
t•xcedüo de dous mezes no piriollo de cada anuo. Da dene
gação dessas dispensas haverá recurso para o Comman
daute Superior, c onde não houver para o Presidf'lllc da 
Província , podendo o dito CommatulantP eont·Pdt~-las alt~ 
quatro nwzes nos OlliciaPs, ollici;~Ps inl't•riorc>s t' praças 
dos corpos, companhias ou sf'e~•IPS avulsas , romo aos 
Olliciat·s do seu Estado-tuaior e CommalldiiiiiPS dus mes
mos corpos, eompa11hia-; ou sPq~iks, licaudo ao (~overno 
ou ao Pn·sidl'lllt~ da P1 oviucia resel'\'ado o dirt•ito de cas
sa-las ou da-las por maior prazo. 

As lio:ncas p:1ra os O!liciaPs , offi:•i;ll's inl'•·riorcs ~~ 
mais praças que s1~ ausentarem sPrüo coru~t~dida'i llt'!a mesma 
fúrma, pelos Commaudantes duo; eorpos, eo11111allhias ou 
st•eçüPs avulsas at{~ 2 tlll'ZI'S, •~ pelo Cumuwndanlt~ Su-

perior at{~ lt mezt~s. 
As licenças para fúra do lnqwrio on l'roviru~ia, ott 

pot· mais d1~ lJ. mezes, competem au Govt•ruc> na Cürte, 
e aos Presidentes nas Províncias. 

ArL '29. O Ollicial, ofTicial inferior ou pra~~a qne 
for nomeado ou e!Pito para tpralquPr t•mprr·go quP dt~ di
reito a requisitar a For~·a publica, deixar[•, durante o SPU 

ell'cctivo cx•~rcicio, de senir na Guarda Nacional, fazendo 
a devida communicação ao compcll'llle supt;rior. Logo que 
(~esse legalmente a razão do ir:qll'dimento. continuarú no 
s1~rviço da Gu:mla Nacional no posto que tivl'r, podt;IHlo 
ser a isso constrangido pelo comrwt••nte sLqwrior , I[U<IIHio, 
tendo eessado a ra1.ft0 do inqwdinrento , não se apresentar 
imnH;diatanH'Ille para o serviço. 

Esta disposição IH~ applieavel aos qut; em razão dt! 

m1tros empregos, ou profissões tpte exerçiio, tt•nhiio di
l·eito [I dispensa do seniço activo da Gnanla Nacion<JI, 
por tl'rrm a seu fa\'01' algumas tias isPnçõt~s dos ~~ !1. o, 
5. 0 c ü. • do Art. 12, ou dos §~ do Art. 15 da Ld 11." 

(i02, hem como a dispensa de todo o seniço nos casos 
do Art. iiJ da mesma L•~i , se o requc•rrrem ao compe
tente superior, provando aeharem-sc colllprehctulidos uos 
reft!ridos Arligos. · 

Art. 30. As dispensas do serviço da Guarda Nacio-
ual aos Chefes das Jh•partiçõcs Publieas e aos seus cm
pregndos, llli<IBÔO o exigir o sen·iço das n esma5 Hcpar
tições , só poderão ser conc•;<lidas pPio GoYcrno <' pelo5 

PrP~·i!lf'ntPs das Provinrias. 



A Í)t'll~~iio ~~~~ lmlo o SPnico da <:uarda N;lt:iorLd aoo; 
prof«!Sson·s e ••slutlautr!s dos ,:ollr•gios «' escola~ parlieu
larr•s , podení sr!r' corref'dida sf'guudo a disposi:;ão do ~ 3. o 

do Arl. U. • da Lt!i de 1\1 de Srll'rnhro dP ·t SflO, no Mu
nicípio ela Ct'\rle pelo Govrrrro. f! nas Pro1 irreias pelos 
Presidentes. sr·rulo no prirrrriro caso requisitada Jlf•lo 1\li
nistcrio do lrrrpf'l'io ao d:r .Justi~·a. f' lll'./'l'f'df'ndo serrrprt• 
infonuação dos compPtf~lltf's ChPfes, t• da pessoa da cor
poração iucumbida de inspeccionar a instrncção publica", 
qut• abone a rq;nlarid;1de do ensino rros rnesmos collegios, 
r escolas. f! a assidnid;uJe P aprorf'ilamento dos iudi1·itluos 
a quem se houver de fazer a corH't•ssão. 

Art. 31. As licenças para os Officiars, olllciaes in
fPriorcs ~~ pra~·as SP an~•·ntarl!lll sf'rão corrcrdidas pela fórma 
1lisposta no Art. 2S. poclt'rrdo os Commnndantt•s das com
panhias e seeçüt•s qne fizr•rem pane de :1lgum corpo igual
mente da-las aos Ollici;u~s, ofliciat~s inferiores ou praças 
f(llf! lll!'s forem ~u!Jordirrada~. Podem 1o1laria ausentar-se 
sem lt1·ew·;t. 011 t•xceder o prazo da que rirer obtido, 
IJUarHlo a urgencia do nrgoeio assim o l'xija, eorn t<tnto 
1p1e depois pron•m Psta urgencia prranle o rc~SIH'ctivo Com
mandante quando faltarem a algum senir:o a que sejão 
dra mados. 

Art. 3~. O Ollicial não potler;í ausentar-se do dis
trieto do corpo. companhia ou secção avukt por mais de 
seis lllPzcs Sl'lll licer1~~:1 • so!J Jlf'lla rlt! prrder o posto n:t 
fúrm:t do A rl. u:) da LI' i 11. o (i02. 

Esta dhposição he extensira aos oiTI<:iaes inferiores I' 

cabo~. 
'ITITLO JII. 

/Ja orde111 do sr rriro. 

L\PITr:I.O I. 

Do srrriço. rri'ist11s t r-rn·cicios. 

Art. 33. O srniço ctnr for dPtaihauo ao!' corpos. 
companhias ou secções avulsas da Guarda Nacional, na 
eonfonnidade dos ~§ 1. o c 2. o do Art. 2. o da Lei n. o <i02, 
(' ua fórma disposta neste Hcgulamcnto , será feito com 
toda a pontualidade , enmpctinclo aos Majores dos corpos 
P aos (',.(lJIIIIl!llld;mtes da<> romp:whia.., ou <;PCCÜI'S avulsa"' 

I 
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fazer a distribuiçélo dclle pelas t.:ompanhias e secçocs por 
fórma que haja toda a igualdade nessa distribuição. 

A escolha das praças competirá ao Commandante da 
,~ompanhia ou secção. 

Art. 3!1-. A bem da ordem c da ignahlatle que deve 
haver na distribuição do serviço, o 1. • sargento de cada 
companhia ou secção formará hum rcgbtro, assignado pelo 
rc~pcctivo Commandante, qnc intlittnc o dia em que cada 
Ollicial , ollicial inferior ou praça houver pre~tado algum 
~cniço. 

No;; corpos o~ Ajudantes farão iguaes registros por com
panhia~, que servirão para n~rificar os tios l. •• sargentos. 

A rt :r;. Os Alferes porta-bandeira~ ou cstawlarlcs en
trarão no detalhe do scrriço pnra fazerem lot\o aqucllc a que 
forem chama1los os Olliciacs de sua gradn<H;<ío. O mesmo se 
obsenad a rc~pcito dos Olliciaes aggr<'gados. 

Art. 36. Os Oflieiacs, olliciaes inferiores e praças poderão 
trocar a sna vez de serviço com outros da mesma companhia 
ou corpo , quando pet·tcn('iio á mesma Parochia ou Capella, 
fazendo di~~o a conveniente participaçrio ao competente 
superior. 

Art. :n. Todo o Ollieial, oiTI\'ial inferior ou prnça a 
quem for determinado algum serviço , devení obedecer , 
ficando-lhe salvo o direito de fazer perante o Chefe compe
tente as stws reclamações. 

Art. as. Todo o Ollicial, official inferior ou praça he 
obrigado a apresentar-se fardado c armado para qualquer 
serviço que tenha de prestar, ou para qnalquer acto a que 
tenha de concorrer na qualidade de Oflicial , ollicia I inferior 
ou praça da Guarda Nacional. 

Os Command:mtes terão em vista as po~sibilidades das 
praças , para marear-lhes prazo em que possão comrnoda
mentc f;mlar-se. 

Os ollieiacs inferiores, cabos, cornetas, clarins c tambores 
qtw o nrio fizerem dentro do tempo indicado no Art. 20 
serão rebaixados. 

Só os ~argentos usarão de banda, loua feita de la, 
compelindo unicamente aos O!Iiciaes de patente o uso das 
de retroz de scda.-

Na disposisão da labella que baixou rom o Deereto n." 
812 de B de Agosto de 1851, relativa aos distinctivos que 
deve usar o Cirurgião-mór, estão comprehendidos os Cirurgiões 
do~ rorpo~. 



Art. :~!1. U Comm:uulante Superwr c os Comtna1ulank~ 
dos I'Orpos, eompanhias c sce<_:ücs avul~as, imporiío as penas 
1lc rcpn~lwnsiío c pri~rto até 8 dias, eonfornw o Art. 7 ~ 
da Lei de 1H de Sdemhro de 18:l0, ao,; que alterarem o 
UJtiforme c distinc\ivos da l!nanla :'laeional tlcsiguado5 por 
lleercto do l~mt~rno; na reincidencia :;l~r<Í o raso suhmeltitlo 
ao Conselho tk tii•.riplina, que potlt•r:Í impor a pena tle 
prisfio <.llt; 1.) dia~. 

Art. ,'J.O. :\üo he pt·rmitti•lo <Ís ,\ntoridatks riYis rhamar 
quacsquer pr;u:as c en1pn~ga-la~ em ~cn·it:o SPtll rcqnisiriío aos 
respediYos Comnl:uHlantc~, salvo paril pris;-,o tios rrimillll'io~ 
Clll f1agl'illl\l' 0\1 t'lll \111111 CilSO 1'\\l'iiOl't)Í!l:JJ'ÍO, (Íí'iHI!]Il jltl!'{'lll 

na rigorosa obrigado tk o p;lrlicipar,•tn imnwdialamcntc ao,; 
tlitos Commantlan\(',;. 

Art. ld . .\t~ahnm Oflicial, o!lil'ial inf•~rior on prat:a, 
st·ja qual for a "na gratltt<H,:iHI, JIIHkr.í pro•'t'tlt•r a ;wlo al:~ulll 
jutlirial :>t~lll ordem ,Ja r<llliJl!'lt•llk \lt!orida.le t•,jyj), a niw 
:-er ('111 lhó;l'illlle tklil'!o, a qttP [o.Jo~ St' dt•vt~il: pn~~tar, 
indcpeudenle dt~ llte-; ~!'\' ordenado pt•r ~t·u ~IIJII'I'ior. 

Art. .'12 :\n scn it:o tk gn:mla~, ronda~, t! oul ro~ da 
Guarda Narimnl, cmtlinnarit a obserYnr-st~ o qtw es\iYer 
estahelcdtlo, llWllOS naquillo que for contrario ;, l.ei n." ()0:2, 
c ao:;; Hegulnmenlos, !JblrnrtJleS e lh'nelos <lo l;merno cx
petlitlos para a sn<l hoa e\l'l'll~fio. 

O Comrnantlil tlt) ~up<~rior da UH lt• firn cnt·atTt'gatlo d(~ 
rolligir todas as regras do mesmo senirn, a fim dt) que 
1lcpois de approvadas pelo Governo ~t~j;'io ohscrvadas crn todo 

o lmperin. 
,\r!. 'I:J. :-;t~m C\JWCssa e motivada rctptisirito tla ;\ulori-

dadc dril a l;u;mla .Nacio•tal da rc~ena nito scr;í chamada 

a serviro nlgnm. 
Nos lngarcs em que esta estiYer organis;Hla em eompa-

llhins e corpos separados dos tio s1~n Ít.:o arlim, st~rfio adtli

das ;Íqnclles as pra<:as tlestcs, qnc em ronfonnidatlc tio Art. 
1 :l tla mesma Lei se acltan·m ,Jispcnsallas do seniro aetivo. 

Art. 'I·L ,\s cporhas das revistas c cxPtTicio~, c o tempo 
que hiío de durar, ~e r;! o de~ignmlas pelo t ;on~rno c pelos 
!'residentes das Províncias, sobre inl'onnaçito tios rcspcctiYos 
Commamlnntcs, os qnacs potleriw dar totlas a~ ordens rela
tivas ao scni~o, iÍs revi,tas, aos c\crcicios, em couformi
dadt~ dos respectivos Hc;;ulamentos, I' sem ri•ptisit:ito parli
•nlar ma~ rlt•poi..; cl•· h;IITI'C\11 pr,~lt:nítlo ;Ís ,\ntorirlades 
··tvJ~. _\, l''ll'iHLl-" [t:riin Jqc.tr ''lll dia- •I•' F<•·,fa \;winltal qtH' o 



l;uvcmo c \'residentes designarem , nfto sendo porêm os guar
das ohrigatlos a sahir do Município em que rcsidirefoll. 

A ri. !~;). As revistas c c~crcicios ser tio por eompanhias 
ou secçücs em suas paratlas, c sú podcrú ter lugar a reunião 
tlc diversas companhias ou sccçües quando as rcspcetivas para
das ficarem na 1li~tancia até 4 legnas da parada tlo corpo, 
nfio sendo em easo algum os Gnardas.obrigados a sahir do 

;"uuieipio em que residirPm. 
A dispo~iç;-,o deste Artigo não hc applicavel ás revistas 

tio Commantlantt~ Superior, ~~ i1s inspect,;ücs tlo Chefe do 

Estado-maior. 
Art. '&.{i. As revistas e excrdeios po1krão ser suspensos 

kmporariamente em nlgum lugar, no caso previsto !lO Art. 
8:3 da l.ei n." ()02, dcvcJHlo o Presidente tia l'rm inda que 
ordenar tal suspeusfto tlar ao (~ovemo immctliatilllleLtc eonta 
elo rnolivo do seu procl·dimcnto. 

CAI'ITVLO 11. 

lJa lllstrucçíio da Guarda ]\'aeio11al. 

Art. !,./. Os ~Jajorrs c ,\jllllanles st~rf•o os ln~trndores 
tios corpos a que pertencerem , c perecberfto os vencimentos 
mareados no Decreto n.• 8H de 27 de )larço de 18;)'2. 

Nos corpos que nfio lirercm ~Iajorcs nem Ajudantes 
tirados d'cntre os O!Ticiaes tio I>;ereilo, e Has companhias 
ou see<:oes avulsas ficará a instrucção a cargo dos respectivos 
Commandanlcs c O!Ticiacs , que por isso não pcrcelwrão ven-

cimento algum 
Art. 48. O Chefe do Estado-maior scrvirú de Jnstructor 

geral dos corpos , companhias ou secçücs avulsas, compre
hendidos 110 districto do Commando ~upcrior, c se for Offieial 
tio Exercito perccber:'t os vencimentos mareados no Decreto 
a que se rderc o ,\rtigo anlccetlentc. 

Art. .w. Os Olliciaes, olliriaes inferiores ~~ cnhos podem 
reunir-se em escolas para serem instrnitlos fúra das epochas 
t~m que se devem reunir as mais praças, harem~o a conve
niente eircnnspeq:ao c cuitlatlo em comhinar, quanto for 
possível, \l progresso e aproveitamento da instrueçfio com o 
menor inC'JIIlln<Jdo tios 'l'te tiverem de instruir-se. 



CAPITllLO lli. 

lJísposiçiies Geraes. 

Art. 50. :'ios lugares em 'l'w não houver Comman
dantc Supt•rior as altrihuit;õcs nwncionadas nos§§ 2.•, :l.•, 
!i,.", 5. •, li. o, 7. o, H.", 9.", 10 , t 1 , t ~ , 1 :J , 1 5 , 17 , 
I!), 20, 2:!, :H, 2:> c 21 t.lo .\rt. 1." scrrto e\creidas pelos 
Commantlantcs dos corpos , companhias ou secçiics avulsas, 
no que disser n~'Jwito nos ditos corpos, companhias ou 
secções, eumprin1lo os respectivos )lajores com as obriga
ções impostas nos tlirersus paragraphos do Art. 6." ao Chefe 
do Estado-maior , na parte que for appliearcl. 

Nos corpos que forem romntatHlauos por )lajores, e nas 
companhias nn st•cçõcs arulsas, os respectivos Commandan
tes descrnpenharrto eonjundamente essas obrigações. 

A~ attrihuiçc,c~ t\P tpw tratrto os §§ 1'1, 16, IR, 21 
,. 21i tio re:tTit!o Artigo st~rrto C\t~rritlas pelos l'resiuentes 
tias l'rmincias. 

Art. ;)f . . \ designa(ío tlns (;uanlas ~aeionaes para 
corpos dcstat·atlos para o sen iço de guerra , de que trata 
o Capitulo 2." do Titulo 6.• da Lei n.o 60~, ser;Í feita como 
for uetennin;ula pelo l~merno no pelos Presidentes das Pro
' incias quando tiYcrern de ser chamados os ditos corpos, 
pelo Conselho de qtwlifica~·ão com reeurso para o Conse
lho de revista, de rujas decisües lambem haverá recurso para 
o mesmo GoYcrno e Presidentes . 

. José Thomaz ~ahuco de Araujo, dn )leu Conselho, 
)linistro c Secretario d' Estado dos Negoeios da .Justiça, 
assim o tenha entendido, c fat;a executar. l'alacio do Uio de 
Janeiro em seis de Abril (lc mil oitocentos cincoenta c quatro, 
trige~imo terceiro da iiHlcpendenria c do lmperio. 
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DECRETO N.• 1.355- de li de Alu·il de 185/, 

Crl'a Promotorrs Publicos nas noras Comarras da Impr
ratriz , e da Mata Grande, na Prorincia das Ala

goas , e wmma os rrsputú:os ordenados. 

Haverá nas Comarcas da Imperatriz, e da 1\fata Grande, 
creadas na Província das Alagoas , Promotores Publicos; 
e vencerá cada hum o ordenado annu;tl de seiscentos mil 
r<'is. .José Thomaz Nahuco de Araujo, do Mr~n Conselho , 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do 
Hio tle Janeiro em tres de Abril de mil oitocentos cin
coenta e quatro, trigesimo terceiro da Independencia e 
do Impcrio. 

Com a Huhrica de Sna Magestadc o Imperador. 

José Thomaz Jrabuco de Araujo. 

--
DECHETO N. o 1. 35G - ui' O de Ahril de 185/J. 

Da/ara dr 1." Entranria as Comm·tns da Imprratriz, e 
da 1llata Grande, creadas na l'rorinria das Alagoas. 

Hei por hem Declarilr de primeira cntraucia as Co
marcas da Imperatriz, e da Mata Grande, crcadas na Pro
,·incia das Alagoas pela Lei da respectiva Asscmbléa Legis
lativa, numero duzentos trinta c tres de tres de l\larro lindo . 
• José Thomaz Nabnco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da .Justiça, 
assim o tenha entendido, r faça exl'cutar. Palacio do 
Hio de .Janeiro em seis de Abril de mil oitocentos cin
coenta c quatro, trigesimo terceiro da lndepend~~ncia c do 
Imperio. 

J osl: Thoma~ J almco de t1mujo. 
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DECHETO N." l 3;)7 -de G de Abril de t85L 

Abre ao illini.~terio do lmper1:o hum credito extraordinariu de 
50.700-7j:) para pagamento drM aJudl48. ·de custo de v·inda e 
1wlta dos Dt•putados que tem dt! rompiii'.eCir·;na 2. • Sessão da 
9.• Ll'gislatura. 

Nilo eonsignan«lo a f.pj do Orr.amenlo Yigente quantia al
guma para oecorrer iÍ despeza mm as ajutlas de custo de vin
da e volta dos Deputados que tem de comparecer na 2." Sessão 
da 9. • tegislat.ura; e sendo urgente a dita despcza: Hei por 
hem, Tendo ouYido o < 'onselho de ;\linistros, na conformi
dade do ~ 3. o do Art. ,i .. o da Lei X. o 58!) de 9 de Setembro 
de 1850, Autorisar o ,\linistro c Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Jmperio a despender com este ohjecto, no actual 
exercido, a quantia de eincocnla contos e setecentos mil réis; 
devendo este crcrlilo cxtraonlinario ·ser induido na Proposta 
que opporlunarnente ser;í apreseni<Hia ao Corpo Legislativo , 
a fim de ler definitiva approvação. Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d' Estado dos 
Negocios do Tmperio, o tenha assim entendido, c fa~'a execu
tar. Pnlacio do l\io de Janeiro ~m seis de Ahril de mil oito
centos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da Independeo
da e do Jmperio. 

Com a H uh rica de Sua Mageslade o Imperador. 

Lui:. Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N.o 1.358-de () de Abril de 185~. 

Atttort'sa o Minútm c Secretm·io d' Estado dos Negados do lm
perio para. despender com a vn·ba-Empregados de Visitas 
de Saude nos portos marítimos, Lazaretos e respectiro costeio, 
no exercicio de 1852 a 1853, a q11antia de 1.791 ·ID~82. 

~[i o ~rndo ~uiJieienfe a quantia de 32. 1 0~ ·/7'00{) YO(;ula 
na Lei N. o (i28 de 17 de Setembro tle 1851 para a Ycrha
Empregados de Yisitas de Santle nos portos marítimos, Luza
retos t' n•spediro l'osteio · H<•i por hem. na conformidade do 
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§ 2. o do Art. I.. o da Lei N. • 589 de 9 de Setembro de 1850, 
e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o Ministro 
c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio para despender 
mais com o referido objecto , no exercido de 1852-1853 , a 
quantia de hum conto setecentos e noventa e hum mil qui
nhentos e oitenta e dous réis; devendo este credito supplcnícn
tar ser opportunamente incluído na Proposta que houver de 
ser presente ao Corpo Legislativo, para ser definitivamente 
approvado. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conse
lho, 1\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, 
o lenha assim entendido, e faça executar. Palaeio do IUo de 
Janeiro em seis de Abril de mil oitocentos cincoenta c quatro, 
trigesimo terceiro da Independencia c do Imperio . 

..tom a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coul/o Ferraz. 

DECtn~TO N. • 1 . 359- de 6 de Al1ril de 1 8.) ~. 

A utorisa o Ministro e Serretario a· Estado dos Nt!f!OCÍOS do 
Imperio para despender com a t)e·rba- Et'entuaes do mrsmo 
Jlinisterio, no exercício de 1852-1853, a quantia de 
(). 267 ;jt)9i 2, alêm da somma para este fim cmtsignada na 
t·espectiea Lei do Orçam~11to. 

N110 sendo sufficiente a quantia de 2:"). 000;7000, Yoladn 
na Lei N. • 628 de 17 de Setembro de 185 t , para dPspczas 
- EYentuaes - do .Ministcrio do Imperio; Hei Jl.or hem , 
na conformidade do § 2. o do Art. 4. o da Lei N. o 539 de 9 
de Setembro de 1850, c Tendo ouvido o Conselho de 1\lini~
tros, Autorisar o respectivo :\linistro c Secretario d'Estado para 
despender mais a qu~ntia de seis contos duzentos sessenta e 
sete mil novecentos setenta e dous réis com a referida vcrhn 
de Evcntuaes no exercício de 1852 --18:>3, devendo este cre
dito supplementar ser opportunamen:c incluído na Proposta 
que houver de ser presente ao Corpo Legislativo , para ser de
finitivamente approvado. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do 
Mt>u Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do 
lmpcriu, o tenha as~im entendido, I" filça cxt>rHiar. l'alarin elo 
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Hio de Janeiro em seis ue Abril de mil oilocenlos cincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Luiz Prdrrira do Cozttto Ferraz. 

DECHETO N." 1 .3GO- de G de Abril de 185.1. 

A utorisa o Jlinistro e Srcretario d'Estado dos 1Yegocios do lm
j)('l'io para despender com a rerba - Escolas menores de 
lnstrucçuo Publica-, no e:rercicio de 1852-1853, a quan
tia de lt-92:-;--'c09. 

Não sendo sullkientc a quantia de ~S.:JSG-!'000 vota
da na te i N." {j~S de 17 de Setembro de 18;) 1 para a ,·er
ba - Escolas menores de Instrur~·fio Puulira do )Junicipio 
da Côrte --. Hei por hem na conformidade do ~ 2. o do Art. 
/t .. • da Lei N. o 289 de 9 '!e Setembro de 1850, e Tendo ou
\ ido o Conselho de Ministros, Autori~ar o )linistro e Secre
tario d'l~stado dos ~egorios do Impnrio para dt'spenrler mais 
com o referido ohjecto, no exercido de 18.)~ - 1833, a 
'Ju:mlia de quatrorentos HoYeHta e dous mil quatrocentos e 
uove réis ; devendo este crPdito supplPmentar ser opportn
namente incluído na l'roposta que houver de ser presente 
ao Corpo Lq . .dslativo, para sua definitiva approvaçfio. Luiz 
Pedreira do Coullo Ferraz, do )leu Conselho, !\linistro e Se
cretario d'Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim 
entendido, e faca executar. Palado do Hio de Janeiro em 
seis de Al!l'i! de· mil oitocentos c i ncoenta e quatro, trigesi~ 
mo terceiro da lndependencia e do Imperio. 

Com a Hu'hrirn de Sua Mnge~tílde o Imperador. 



( t:_m l 

DECHETO N." 1. 361 -de 6 de Abril de 185!,. 

Abre ao lllinislerio do lmperio hum credito extraordi11ario de 
36. 9:25;t;J para no actual excrcic1·o de 1853- t85i occorrer 
ús dl•spe::;as feitas com o 1'/twtro Fluminense do Cameo da 
Acclamação no período do 1." de Julho a 30 de Setem
bro de 18:->3. 

A llcndcnclo á urgente necessidade de occorrer ás des
pcws feitas com o Theatro Fluminense do Campo da Accla
Inarão uo período do 1." de Julho a 30 de Setembro ele 
1853, epocha anterior á em que principiou a ter execução o 
Decreto N. o 707 de 3 de Setembro do di! o anno , que au
torisou o Governo a despender por tempo de trcs armos a 
quantia de t 20. OOO.jj) annuaes com a sustentação dos es
pcctaculos das Companhias lyrica c de baile do mesmo Thea
t ro: Hei por bem, na conformidade do § 3. o do Art. !, . • da 
J .1·i 1\." ;)89 de 9 de Setembro de 1850, e Tendo ouvido o 
Conselho de Ministros, Autorisar o 1\linist.ro e Secretario de_ 
Estado dos Negocios do Imperio a despewl<•r com o referi
do Tlwalro , no mencionado período , a quantia de trinta 
e seis contos novecentos vinte cinco mil réis; devendo este 
credito C\(raordinario ser opportunamente inclnido na Pro
posta 1pw homcr de ser presente ao Corpo Legislativo para 
ser definitivamente approvado. Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz, do 3Ieu Conselho, ~Iinistro e Secreturio d'Estado dos 
Nq~odos do Imperio , o tenha assim entendido, c faça exe
cutar. Pulacio do Hio de Janeiro em seis de Abril de mil 
o:toccntos cincoenta c quatro , trigesimo terceiro da lnde
pendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lugestude o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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l>ECitETU N." 1.:362- de 6 de Auril de 1S5'&. 

Abre ao Jllinisterio do lmperio hum credito e:rtraordinariu 
de 10.280;tll520para uccurrer, na parte qu11 lhe toca, 
ao pagaml'nto das di'S]Jf'Zas que SI' ll'tn de fit-zer com as 
E.wquins d11 Rai11ha de Portugal a Senhora D. llfm·ia 
da (;{orirl. 

A ttcndemlo á mgcnlc nccessillatle de occorrcr ao pa
~amcnto das despczas que pelo .\Iinisterio dos l\egocios do 
lmperio tem de fazer-se com as Exef]uins da Bainha de 
Portugal a Senhora [). ~larin da Gloria : llei por bem , na 
conformidade do § ;{." do .\rt. /j." da Lei 1\." ií~!J de !J 
tl1• Setembro de 1 S;)O , c Tendo ouvido o Consei~JO de ~li
nislros, Autorisar o respcctiro Ministro c Senetario d'Es
tado a dcspendPr com o mencionado ohjPcto , 110 aetual 
t"\ercicio de 18.):3 - 1 R5 ~ , a quantia de dez contos tln
zentos c oitenta mil quinhentos e vinte n\is; dert'llllo este 
(·redito extraordinario ser opportuuamentc incluído na Pro
posta que houver de ser presente ao Corpo Legislativo , 
JHlra sua delinitira approvnçiio. Luiz Pedreira do Contto 
Ferraz , do !\leu Conselho , ~Iinistro c Secretario d'Estado 
dos Nrgoeios do Imperio, o !Pilha a~'im cHtcnrli:ln, c farn 
executar. Palacio do !tio de .la11ciro em seis de Abril de 
mil oitocc11tos cincocnla c quatro, trigc,imo terceiro da 
lrHiepcndcncia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua "agc~tadc o lm1wratlor. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra::. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185~. 

TOMO 17. P_-\RTE 2.• SECÇÃO 22.' 

DECRETO N.o 1.363 -llc 8 de Abril de 1854. 

Crea lmma Colonia Militar na Villa d~ Obido.~ da ProtlÚtcia 
do Pará, e dá-lhe lnstr-ucções. 

Hei por bem Crear huma Colonin l\lilitar na Yilla de 
Obidos da Província do Pará, a qual será organisada, c 
!\C regerá pelas Instrucções que com este baixão, assignadas 
por Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do Meu Conselho , 
Ministro c Secretario d' Estado dos Ncgocios do lmperio, 
que assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em oito de Abril de mil oitocentos cincoenta 
e quatro, trigesimo terceiro da Indcpendencia do Imp~rio_ 

Com a Hubrica de Sua i\l.1gestade o Imperador. 

Lniz Pedrúra do Coutto Fermz. 

lnstnm;ül's provisoria.s pura lt Colonia Milttar d8 Obidos, a 
que se rP{ere o Decreto desta data. 

t. • Além de hum Director , o qual em seus impedimento!i 
será substituído por hum Subdirector nomeado interinamento 
pelo Presidente da Província, haverá na Colonia os seguintes 
Empregados: hum Escrivl'io, hum Capellll.o, e hum Facultativo. 

Estes Empregallos serll.o provisoriamente nomeados desde j4 
pelo l'residenlc da Província. Suas attribuições e deveres 
são os que constao do Regulamento que baixou com o Decreto 
n. • 820 de 12 de Setembro de 1851; c seus vencimentos os 
do Decreto n.• 662 de 22 de fiezembro de 1849. 

2. • A têm das praças de pret que forem engajadas, até 
o numero de duzentas . c de outros indivíduos declaradot 
no Art. 15 do Regulamento citado, serão tambem considerado8 
colonos não só os portugnezes que tem de ser remettidos 



de ordem do (~overnn I!}lpNial, como <fiiacsqucr outros que 
ahi puderem ser contractatlos pelo Prcsiuente da Província 
para o referido fim. 

3. • O servit.·o dos colonos, no que for concernente á 
plantaçllo de generos alimenlicios' ;í euificaçiío' aberturas 
de estradas, e q1wc,quer outros pertencentes á fundação da 
f.olonia, scní regulado pelo l li redor segundo as ordeP.s que 
receber do l'rcsitknte da l'rovincia; c no tocante ;ís obras 
lllilit;Jrcs, ~cgundo as Tnstmrções fJilC ao mesmo Presidente 
forem 1:-ansmiHidas pelo )linistcrio da Guerra. 

l.a O l'residcntu da l'rovincia tlará ucsuc logn todas as 
provitlcncias para a acqnisiçiío, mcdi~ao c demarcação de 
h uma legua de terras, e dentro ddla se farão ns edificações 
<! o a'."cnto da l'ovoa<;iio; c hem assim de outra Jegua nas 
immcdiaçõcs, para ser diridida em prazos ruracs, que serao 
opportunamentc distribuídos pelos colonos c por suas famílias 
pa• a roças c f'~tahderimentos agrirolns. 

!lio cnso tk sr~ nJo f'IICOIJtran~m terrenos tlevolutos em 
JHlr~·;ín IJIIP p<~rfara as duas lcgnn~ indicadas, fica o Presidente 
da Província autorisado para comprar os que forf'm Eecessarios, 
tl;mdo Jogo pnrte ao Governo Imperial da sna importancia, 
para ser posta iÍ sua disposição a rt)<;pccliva somma. 

;>."' Dará t;11nlicm o l'residcnlf' ria Província as precisas 
providencins para que os colono~. que partirem de Portugal , 
;1chcm na Capitul da Província os aqunrtclamcntos ncccssarios 
para se abrigarem, os viveres p;1ra sua oubsi~tencia, c os 
lllPÍos de transportP- att'~ o ponto tle seu destino. 

f). a Igualmente faní o Prcsitknlc da Provineia com que 
n Dircrtor si~;a íJnant o antes para a Colonía, n fim de ahi 
provirlcnciar sobre as accommodaçõP' r viven•s dos colonos, 
plantação dos ge:H•ros alimcnticim;, ·~ trahalh•·s prcparatorins 
para a reccpeçiio dos colonos c'trnngciros, tenrlo c:n altençil(l 
<(IW o Governo Imperinl manrlar;Í vir dn Portugal para 
aqucllc ponto de t..lQO a 1.600 colonos, em porções de 100 
a 200 indil'iduos de cada n'z, c nns rpochas que propuzcr 
o mesmo Presidente. 

7 a Entre os ohjcctos f{liC o Dircdor tem de cuidnr logo 
que chegar <Í Colonia , rlc1er<í dar prcferencia iÍ construcçilo de 
casns que provisoriamente sinão de Capclla pnra os Ollicio~ 
divinos, de Enfermaria para os doentes, de Quartel para 
as praças com prisão commoda c segura para a tlelençao 
dos que deliuquirem dentro tio distrieto da Cnlonia, bem 
mmo dos armazcn~ que tiJrrm iudispcnsavcis, ~c nfío hourer 



na Yilla de Obidos edilirins qne possão ... erl'ir eomcnientemente 
para os fins indicados. 

8.• O Presidente da Província farú de~de logo traçar 
por pessoa habilitada huma planta regular da l'ovoa1;ão que 
se houver ue formar, reservando espaço para Praça ou 
Praças, Igreja, casa de Camara , e caut~a, assim corno para 
a residencia do Director, do Subdircctor, Capcllão , Fa
cultativo, c mais Empregados da Colonia, Quartel, Enfer
maria, Armazcns, c Olllcinas, c deixando terreno suffirientc 
para futuras edificações. 

9." A distrilmiçilo dos tcrn~nos pelos colonos, quer na 
legua da Povoaçüo, quer na destinada para prazos ruracs, 
será feita de conformidade com as Instntc~·õrs que o (~o
vcrno expedir. 

J O. • Na Colonia deverüo baYrr os li' ros necc~sarios para 
a cscripturação da receita c dPspeza, ·para o registro da 
corrcspondcncia, e mais ohjcctos declarados no Hcgularnento 
acima citado, alêm dos qtH' o !'residente da l'rovincia de
signar. 

11.a Todos os mczcs o Director dará conta circumstan
ciada do cs!aiiO tla Colonia, quer quanto a•J seu pessoal c 
material , qw~r quanto ás obras em arularnenlo; e todos os 
Ires mczcs cnriará ao Governo Imperial hum rclatorio se
melhante, que o Prcsideutc da Prorincia farú acompanhar 
de suas ohserv(lçõcs. 

J 2. a O !'residente da Prorincia mandará fornet:er á bo
tica da Colonia as drogas ncsccssarias segundo as indicações 
do respectivo 1\Iedico, ministrar ao Capclhio os paramentos , 
nlfaias, c mais objectos i11dispensaveis para o Culto divino; 
e outrosim comprar c rcmettcr ao Director a ferramenta, c 
os utonsís de que carecer para os trabalhos da mesma Co
lonia, 

J 3. a Fará acompaNhar as suas providencias das instruc
ções que forem prccis::~s para o rcgimen interno e cconomico 
da Colonia, para a sua policia, c andamento regular dos 
trabalhos, ~c;;uindo no que for applicavcl c não estiver pre
venido nas presentes Instrucçües, as disposições dos Re
gulamentos que haixárão com os Decretos 11. o• 662 de 22 
de Dezembro de 184·9, n. o 72U de 9 de Novembro de 
1850, c n.o 8:W de 12 de Setembro de 18:")1. 

H·." As tlrspczas da funtlaçrw da Colonia serão feitas 
pelo credito concedido para Colonias Militares da l'rovincia. 

J :> " lJn~ instrurções que expedir remetlerá o Prc~irlcntc 
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da Província ao Governo Imperial copias authenticas, e pro
porá, com attenção á!l circnmstancias locaes, as medidas 
que devl!o fazer parte do Regulamento definitivo que o 
mesmo Governo tem de formular. 

Palacio do Rio ele Janeiro em 8 de Abril de 1854. 

Luiz ·Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854, 

'fOl!O 17. PARTE 2. 1 SECÇÃO 23.• 

DECRETO N. • 1. 36ft- de 15 de Abril de 11)5lt. 

Dd nora o1·grmisaçl1o á Guarda i1facio11al do .llzwicipz'o de 
(;oiana na J>roância de Pernambuco. 

Attendendo á Proposta do Prcsidcute da Pro\'incia de 
Pernambuco. Hei por bem Decretar o S(•guinte. 

Art. 1.° Fica crcado no l\lunicipio de Goyanna da 
r'rovincia de Pernambuco , hum Commando Superior de 
Guardas Nacionaes, o qual comprehenderá hum Esquadrão 
de Cavallaria , dois Batalhões de Infantari<t de oito Com
panhias na Frcguezia de Goyanna, hum Batalhão de seis 
Companhias na Freguezia de 'ff'jucupapo • hum Batalh~o 
de oito Companhtas na Frcguezia de llambé , todos do 
scniço activo; c hum Batalhão de quatro Companhias do 
serviço da reserva, formado das praças qualificadas nas 
tres Freguezias acima referidas. 

Art. 2. o Os Corpos terão as suas paradas nos lugares 
qnc lhes forem marcados pelo Presidente da Pt·ovincia, na 
conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. do Meu Conselho, 
~Iinistro c S1•c•·etario <I'Estado dos Negocios da Justiça, 
:1ssim o tenha entendido, c f<~ça executar. Pal:lcio do 
Ilio de .Janeiro em quinze de Abril de mil oitocentos cin
coenta c tres , trigesimo terceiro da lndcpendencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador . 

.José Tlzomn.z Naburo de Armtjo. 
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DECHETO l'\ o 1. 305 - de 15 de Abril de 185LJ. 

Crca o lugar de Promotor Publico da Comarca do Alto 
,l/rarim, na Prorincia do :llaranlulo, c marca 

o rrspcctiro ordenado. 

Fie;-~ crt·:Jdo o Lugar de Promotor Pu!Jlico da Comarca 
do Aito ~IParim na Proriucia do ~brauiJ;Io , que \ellcf'rá o 
ordeuado aunual de Sf~iscr~utos mil réis. José Thomaz Nahu
co de Araujo, do i\leu Consdho , ~linistro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha eutendido, 
e f;u;a executar. Palacio do Hio de Janeiro em quinze 
de Abril de mil oitocentos ciucor~nta e quatro, trigesimo 
terceiro da lmlependcncia e do lmperio. 

Co111 a Hubriea de Sua ~Iagcstade o Imperador. • 
.J o:;t 1'/wma; Aabuco de Araujo. 

DECHETO N° 1. ;)Oh --de lfJ de Abril de 18ólJ. 

Annc.ra o {ermo de Traipú ao do Penedo • c o de 
l'âo de A:;:;/tcar tlO de Jlata Grande , 

na Proância das A f,rgoas. 

Fica reunido o Tl'rmo de Tr:1ipú ao de Penedo, e o 
de Pão de Assucar ao de i\Jata Graude na Província das 
Alagoas; c re1ogado quanto ú pri111cira parle o Decreto 
uuuH·ro mil tr<'ZI~ntos c \illte sele de dez Ut! Fevereiro 
dl.'ste anno. José Thomaz i\' uhuco de ~\raujo, do ~leu Con
selho, Ministro c Secretario d'Estado dos Nt~gocios da .Justi
ça, assim o tenha cu tendido, c fa~~a t~xccutar. Palacio elo 
Hio de .Janeiro em quiJJzl; de Abril de mil oitocentos 
ciucoeuta e qil:llro. trigr•si111o te!·cciro da ludepeudencia e 
do Imperio. 

Com a ltu!Jrica de S11a 1\l;t~c·s!ade o Imperador. 
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DECltETO N. • 1. 3Gí- de lã de Abril dt~ 'i8ãlt. 

A/tem a Tabclla das comedorias de embarque , de que 
trata o f)ccreto 1Y." 013 de 10 de Fcrerciro de tR52. 

Usando da antorisnção, dndn no § 5. • Artigo ·J 1 da 
Lei N." í1 ü de 28 de Setembro do armo pnssaclo , para 
ser alteradn a Tabella dns comcdorins diarins , que baixou 
com o necreto N.• 913 de 10 de Fc\crciro de 1852, sendo 
ndln comprchcndidos, uão só os Ollicincs da Armatla, corno 
os das clnsses nnncxas , cmbnrcados nos Nnvios armados 
c Transportes: Hei por bem que , em substituição da re
fcridn Tabelln , se obsenc a que com este bnixa , assigrwda 
por José Maria da Silva Parnnhos, do l\lcu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estndo dos Negocios da Marinha, 
que nssim o tenha entendido, c faça executar. Palncio 
tio Hio de .Janeiro em quinze de Abril de mil oitocentos 
cincocntn c quatro, trige~imo terceiro da Indeprndencia 
c• do lmprrio. 

Com a Huhriea de Sua 1\lagc<!adc o lmpcrarlor. 

José ,l!aria da Silm Paranlws. 
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Ohsenações. 

281100 ~:ooo 

ISUUO ·iSiOO 

IS2UO 3SMOO 

ssuo 28800 

ssoo 28100 

ssoo 2SOOO 

saoo 2~000 

ssoo 2SOOO 

8800 28000 

18200 ;t8800 

ssw 2ó800 

ssoo 28100 

ssuo 28000 

1800 2SOOO 

I 8200 3880ó 

8800 28800 

~800 25600 

S8t0 2S800 

fSOO 2S400 

ssoo 2$000 

1.a O 01Jicial Gcncl'al, 'IUC ti\-'er do Co\'cruo ,t UOIHL'~u:ão de Commandanlc Clll t:hcfe
1 

ter;\ l!Jais a ;;ratifica(io de CJLlCO nul réis t.liarius. 
2.• O Cirurgião em Chefe t.lo Corpo de Saude, quando embarcado, te rã, all:m Jos H~ncimcntos, que lhe cOIIl(H.:lclll, a comccloria Jc trcs mil rCis por dia no Jm

pcdo, e seis mil c quatro centos reis em pa1z cst1·angciro. 

3. • Os Sccretanos, Ajudantes tlc Ordens dos Commandautes Uc Força pcrn:Ucrão as maiores comcdorias de commando correspondentes á sua patente, ou as que 
lhes competir1ão na qualidade de Corumandante do maior .'tavio que fizet· parte do mesma Fort:a, se este \t'unnu .. ·nto t'ol' mcuor do que o primeiro. 

i.• A~ comedorias em paiz cstraugeit·o serão abonadas e pagas conforme o padrão monetano ;.:~ctualmcnte em vigor no Impcno. 

:..• Cessão as gratilic"çücs da tal!clla de 20 de :Uarço de J852, mandadas abonar por Aviso de JO do mesmo mcz c auno aos Olliciacs das diffcrcntes classes que 
não farão comprehcndidos na tabella que baixou com o Decreto ~.o !:113 Jc 10 de Fevereiro de 1852. 

G.' Contiunão a perceber as comedorias anteriores á tabella de JO de Fevcrcu·o de 1852 os Olliciacs da Armada c das dlilerentes clascs anncxas, tanto embarC<>dos nos 
Navios em disponibilid"úc, em fabrico ou desarmados, como empregados nos Corpos c em quaesquer outros scn·iços u:io especificados na presente tabella, 
c a que corresrondc o vencimento de comcdorias. 

Palacio Jo gro Uc JJuciro cnl J:J 1lc .\Lril Jc JSjí, -JQ~'d .lJ,.lria tla S1lro Puranh11S. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BIIASIL. 

185.\.. 

T0310 11. PARTE 2.• SECÇ.\0 24." 

DECHETO N. n 1. 3G8- dr~ 18 de Abril de 1 S5h. 

IJftrrmina o modo pnr que drrem ser obsamd11s os dis
posirõcs dos Artigo~· 8lt2 , 8lJ7 c 85h do Codigo 

Dommerciál do lmperio. 

Hei por hem , Usando da aurihuição fJIIC ~le confere 
o Artigo cento c dous, paragrapho dow d;1 Constituição , 
c de conformidade com a l\linha Imperial Hrsolução do 
primeiro do corrente mez , tomada sobre Cousulta da Secção 
de Justiça do Conselho d'Estado, Dr.creVlr o Sf'guinte. 

Arl. 1. • O chamamento dos cn~dorf's de fallido, para 
fleliherarcrn sohrc a concordata, terá lugar com a comi
nação de serem havidos os que não compan'CI'rPm por si 
on por seus procuradores como adhcn•ntcs it 111esma con
cor·data , p:~ra cuja concessão scrüo coutados os votos dos 
ausentes, assim notificados (Artigos 8lt2 c 817 do Codigo 
Commcrcial). 

Art. 2.• No caso de destituiçüo dos administr·:Hiorcs 
de casa fallida (Art. 858 do Codigo Commcrcial) não hc 
licito :~os credores presentes nomearem atJIWIIcs rrne forão 
destituídos: a nomeação se h:l\'erá por de llPnhnm cflcito , 
c será de\olvida aos TrihmtaPs c Juizes do Comnwreio. 

Art. 3. 0 lia aggravo de jwtição Art. GG\1 § 15 do 
Hegulamcnto N.• 737 de 25 de Novembro 1850, do des
pacho de Juiz Municipal que declara ou uflo a abertura 
da fallcncia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da .Justiça, 
assim o tenha entendido, e fa~a executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em df'zoito de Alwil de mil oitocentos cincoenta 
e quatro , trigesimo terceiro da lndept'JHlencia e do Imperio. 

Com a llnhrica de Sua ~lagestad1~ o ImpPrador. 

José Thomaz Naúuto de :1 rr111jo. 
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DECRETO No 1 . 3ü9 - de 18 de Abril de 1 S5lJ. 

Dti 1101''1 organisart7o ti Guarda !Tational dos .1/unin'pios 
de Monte Santo r Pmnlní da Jlrorilll'ia da Bahia. 

Atlendrnclo :'t Proposta do Presidf•nte da Provincia da 
Bahia, Ilt•i por hem Dl'rrdar o ~"guinte. 

Art. '),° Fido cr1~;1(los nos 1\lunicipios de ~lonte S;;n
to. ~~ Pamhú da Prmiucia da Bahia . dons llatalhõf's de 
Iuf:tularia da (;u:~nla Nacional d1~ sPis Cotnpanhi<~s cada 
hum , com o lllllllero setenta e Sf'is, e Sf~tenta c sete do 
senii,'O aetivo. 

Art. 2. 0 1\s pra1.~as qt~ali!icarhts na n•sena no pri
meiro Municipio ficarão atldidas ao n•spc1:tiYo Batnlllão da 
aeti1 a. 

,\ri. 3." Os Bata lhõPs terão as suas paradas nos lu
gares que lhes fon'lll marcados pelo l'n•sidente da Pro
' in c ia, 11a eonformid;HII~ da Lei. 

.José Thomaz Nall!lcO de ,\raujo, do ~l('ll Conselho , 
1\linistro e St•crct<trio <l'Estado dos Nt>gocios da .Justiça, 
;ts~im o wnha eutt'JHiido, c fa~·a executar. Pal<~eio do Hio 
de Janeiro em df'zoito de Ahril dP mil oitoel'lllos cineoenta 
P qu;ttro, trigesirno terceiro ela lndPJll'IH!eneia c tio Im
pcrio. 

Com a Ilubriea de Sua ~Iagestacle o Imperador. 

José Tlwma= Jraúuco de Araujo. 

DECllETO N." 1. 370- de 18 de Abril de 185[J. 

Crca na l'rorilli'Íil do l'iauhy o luqar de .h li= Municipal, 
q11e ru·cw1mlal'IÍ as (untt'(Jt's de ./ui; de Orpluíos dos 
Termos rrwzidos de S. (,'oll(altJ , t' J rrwnrnha , c 
marca o rrsprl'tiro ordnllldO. 

Ficiio reunidos os T1~rmos de S. Gonçalo e ,Ternme
nha da Pro\'ineia do Piauhy soh a jurisdic<:üo de hum 
Juiz l\Iunieipal e de Orpliiios, que \'encerá o ordenado 
;lllnnal t],~ oitocr·ntos mil rí·is. .ro,J• Thowaz Nahuco dP 

., 
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Araujo, do l\Icu Conselho, Ministro c Secretario <I' Estado 
elos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido, e 
faça executa.·. Palacio do nio de Janeiro em dezoito de 
Abril de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigcsimo tercei
ro da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

José Thomaz !\' a/mco de ArauJo. 

DECHETO N. • 1. 3""l -de 18 de Ahril de 185lJ. 

Autorisa o credito S11pp!cmi'Jllar de 2ftG.!t83.J1;718 para 
pagmnrnlo de dl'li}Jf'::as feitas na Proni11n'11 de S. Pedro 

do l:io Grande do Sul uo e;urcicio de 1852-53. 

Não sendo snfficicntc as sommas destiuadns pela Lei 
numero seiscentos vinte c oito d<~ dewsNe de Setc·mhro 
de mil oiloceutos cineocntn e hum, c Dc~crctos numcros 
mil cento sessellta e seis de vinte e tres de AlJril <lc mil 
oitocentos ciucocnta e tres, c mil <luzeutos sessenta e 
quntro de sete de Novembro do mesmo nnno, para as 
despezas da fipparli<,"ão da Guerra nas rubricas Jlo~pitacs, 
Exercito, Corpo de Saude, Gratilicaçücs dirersas, Obras 
militares, e diversas despezas e ~~veutnaes do exercício 
de mil oitocentos cincocnta e dous a mil oitocentos cin
coenta e tres: Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho 
de l\linistros, c 1~111 conformidade do paragrapho sPgundo 
do artigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta e nove 
de nove de Setembro de mil oitocentos e cincocnta, Au
toris;~r o credito supplementar de duzpntos quarenta c seis 
contos qu:llroeentos oiteuta c trcs mil setecentos c dezoito 
réis , na fórma da Tabella que com este baixa, para pa
gamento de despezas feitas por :u1uellas rubricas na Pro
víncia de S. Pedm do llio Grande do Sul ; devendo esta 
medida ser levada em tempo competente ao conhecimento 
do Corpo LPgislatiro. Pedro ti'A!cantara lkllegarde, do 
Meu Conselho , Ministro c Secretario tl'Estado dos Negoeios 
ela Guerra , o lenha assim entendido , c expPça os df•spa
c h os II<'Ct'~sarius. Palacio do Hio de Janeiro em dezoito 
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de Abril de mil oitocentos cincoenta c quatro, trigesimo 
terceiro da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a llubrica ele Sua Magestadc o Imperador. 

Pf'dro d'A{('(Ilt/ara Bellegarde. 

Tabcl!a a q11e lie 1'1'/tre o /Jccrcto desta data, que au
torili{l o acdito mpplrmentar de 24<>. 483 ;rt718. 

ARTIGO 6. o DA LEI "'·" 628 DE 17 DE SETDIBIW DE 1851. 

§~ 8 .• 
li. o 

12. 0 

1 a. o 

20." 
2 t." 

Hospitacs ................... . 
Exercito .................... . 
Corpo de Saude .........•.... 
GratificaçiiPs divcrs:1s ......... . 
Obra~ militan·s .............. . 
Di 1 Prsas despezas c ewn ltwes .. 

48. 672.';['83:1 
89.2:38./'2)2!)!) 

9.131.')j')707 
18. 30l-/T'300 
10. 8t)fj,'tDS31 
70. 27•))!])7 48 

Héis 2ft(). 483-1;:'718 

Palacio do Hio de .Janeiro em 18 de Abril de 185ft. 

]'('({ro rl' A /('(111 tarr1 /Jd!tgardt•. 

DECRETO N." i. :372 -de 1S de Abril de '1854. 

A utorisa o aedito supplementar de 200. 000./'tlOOO para 
rtli despezas de diccrsali rubricas 110 excrcicio de 

1853 - 185/r. 

Attendendo {t insu!nciencia do credito votado pelo 
Arligo sexto da L<!i numero seiscentos sesseut<• e oito de 
onze de· Setembro de mil oitocentos cincoenta e dous 
par:1 as despezas da llepartição da Guena, nas rubricas 
Hospitaes, Gratificações diversas, c diversas despezas e 
cvenlllaes do cxercicio de mil oitocentos cincoenta e trcs 
a mil oitocentos cincoenta e quatro : Hei por bem , Tendo 
Oll\ido o Conselho de l\Iinistros, c em conformidade do 
paragrapho segundo do Artigo quarto da Lei llltmero qui
nhentos oiteuta e nore d(~ rtove de Scf(~lllbro de mil oi
tocentos c ciucuent;r , Auwrisar o credito supplcmcntar de 

, 

I 

l 
I 
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duzentos e noventa contos de t•éis, na fónna da Tabclla 
qne com este baixa, devendo esta mediria se•· levada em 
tempo competente ao conhecimento do Cot·po Legislativo. 
Pedro d' Alcantara Bellegarde, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario <I' Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entf~ndi<io, e expeça os despachos necessarios. Pa
lacio do Hio ele Janeiro em dezoito de Abril de mil oi
tocentos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da lnde
pendencia c do lm per i o. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro d'Alcantara Brl!cgarde. 

Taúc!la a que se rr(crc o Decreto dt.çta data, que au
torisa o credito .mpp!cmentar de 2DO. 000./1)000. 

ARTIGO 6. 0 DA LEI N. 0 668 DE 11 DE SETE~IIll\0 DE 1852. 

§§ 8.• 
13. o 

21. o 

Hospitacs . . . . .............. . 
Grattlica~·ões di rersas .........• 
Diversas clespezas e eventuaes .. 

GO. OOO:tf'OOO 
70.000.j't!OOO 

100. ooo.n;ooo 

Réis 290. 000-JtOOO 

Palacio do Hio de Janeiro em dezoito de Abril de 
1854. 

Pedro d' A/cantara Bellegarde. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPELUO DO BRASIL. 

185:'.. 

rmw 17. P.\P.TE 2.• SECÇ.\0 25.• 

DECllETO N." 1.373-dc 22 de Abril de 183í. 

Autorisa o credito supplementar da qurmlia de 5;)0. 237 ;til 600 
])(tra as dcspezas do Jlinistcrio 1la J/arinha no corrente 

CXC/'C/1'10. 

Nflo ~cmlo sulJirientc~, para as tlcspczns que se tem 
de fazer até o fim do corrente e\en·icio, as sommas desi
~aa1las na L<~Í n." GfiH de li de Sd<•mhro de 18t>2, e no 
Ucrr('(o n." 1.:30!) de 20 IÍe .Janeiro ultimo, para as verbas 
ArsPnues - ~arios armados --l'ltarúes -1\efonmHlos - !Ua
tcriul- Obras- e ll<'spezas e\lraonliuarias c crcnlu:ws- do 
Ministcrio da ~lari dw; Hei por bem, na conformidade do 
§ 2. 0 Artigo lL" da Lei 11. 0 ;)8!1 tle U de Setembro de 1850, 
c Tendo ouvido o Com;eJho de .\linistros, Autorisar o credito 
supplementar da quantia de .).)0 2:J1 ;j? tiOO dislrihuida pelas 
mencionadas verbas, scguiHlo a Tabella, que com este baixa, 
assignada por .rosé Maria da Silva l'aranhos, do Meu Conse
lho, .\linistro c Secretario d' Estado dos Ncgocios da l\Iarinhn; 
devendo deste augmcnto de despeza dar-se conta ú Assemhléa 
f;cral Legisla tira em tempo opporlnno, para ser defil'ilirmncnle 
approrado. O mesmo ~Iinistro e St~erdario d' Estado assim 
o tenha entendido, c fat:a C\erntar. l'alacio do Hio de .Janeiro 
em Yintc tlous tle Abril de mil oitocentos rincoenta c qunt.ro, 
t rigesimo te reei r o da hHll'pelltkncia e do impnio. 

Com a Hubrica de Sua )Jagcstadc o lmpera.lor. 

Jos(: Jlarirt da 5;ilea Pamnlws 

I 
( 
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Taúella das quant·ias, para as verúa.Y abaixo designadas, 
a que se· ref'ere o Decreto desta data. 

§ 1 t .• Arsenaes .............•...• 
~ 13." Navios armados ........... . 
~ 17. o l'harócs ...•....... · .. · · . · · 
§ 21.• Iteformados .............. . 
~ 22. o !\Ia teria! .................. · 
§ 23.• Obms .................... . 
§ 2". • Dcspezas ex traordinarias c even-

tuaes ................................ . 

46.386~000 
115 000 lT 000 

5. H80.'Jt000 
9.87Ltr600 

220. ooo,rr ooo 
107. 000 ·Tt 000 

li G 000 ·l'i" 000 

Rs. 550.237 <1!'600 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1854. 

José Maria da Silva Paranhos. 

-·-
DECllETO N." 1.3ílt- de 22 de Abril de 185/J. 

Auton'.~a o Ministro e Seaetario d'Estado dos Nc,qocios 
da Justira a desprndcr 110 rxcrcicio de 1853 -1&5li, 
alêm do rredito rolado , mais a quantia de dez rontos 
de t·éis , com despe::as da rcrba- Eventuaes. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no pnragra· 
pito doze do Artigo terceiro da Lei do Orçamento em vigm· , 
para as despezas da verba- Eveutuaes-: Hei por bem , 
de conformidade com o paragrapho segundo do Artigo 
quarto da Lri numero quinhentos oitenta c nove de 
nove de SeL<•mbro de mil oitocentos e cincoenta, e Tendo 
ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o l\liuistro e 
SPcretario d'Est:tdo dos Nrgocios da Justiça a dcspPtHler, 
alêm da quautia votada, mais a de dez contos de réis, 
do que darú conta ao Corpo LPgislativo, na proxima fu
tura reunião, para srr definitivamente approvado. José 
Thomaz Nabueo de Araujo, do ~leu Consdho, l\iinistro 
c Secretario d'Estado dos Negoeios da Justi~~a, assim o 
tenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro t'lll vinte e dous de Abril de mil oitocentos ciueoen-
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ta e {IUatro, lrigcsimo terceiro da Indepcndencia e do 
Im1>erío. 

Com n" Rubrica de Sua l\iagestade o buperador; 

.José Thomaz Nrlhuco de Araujo. 

DECHETO N. • 1. 375 - de 22 de Abril de 185A. 

Abre ao Ministro e Scrrctario d' Estado dos Ncgol'ios da 
Jus tira hum credito .~upplcmcntar de 35. ooo;mooo ' 
para occorrcr tis despczas , 110 exercido de 1853-5[J , 
com a represstlo do trafico de Africanos. 

Não sPndo sufficiente a quantia votada no paragra
pho onze do Artigo terceiro da Lei do Orçamento em 
vigor, para as despezas com u repressilo uo trafico de 
Africanos: Hei por bem , de conformidade com o para
grapho segundo do Artigo quarto da Lei numero quinhen
tos e oitenta c nove de nove ue Setembro de mil oi
tocentos e cincoerHa ; e Tendo ouvido o Conselho de Mi
nistros , Autorisar o l\Iinistro c Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça a dcspendet· , alêm da quantia vo
tada , mais a de vinte c cinco contos de réis ; do que 
dará conta ao Corpo Legislativo , na sua primeira reu
nião , para ser definitivamente appt·ovado. 
José Thomaz Nabuco de Araujo , uo Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario {l'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido, e faça executai'. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e dous de Abril de mil oitocentos cin
coenta e quatro , trigesimo terceiro da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

José Thomaz Naúuco dlJ Araujo. 

' I 
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DECRETO- N.11 --.L Sí6- de 22"'d.e Abril de.::tSólt. 
. . - ' ~ 

4-brirul.a, ao_ MJni~t~~q,'::do:- -Fq;,e.ndfl: ~~'!»'! credito_ ~JI!lp/ti
mentar de 513. 000~000 para o exerczcw de 1853...:;...64. 

-' ·,':..·. 'I i".·. :· 

Não sendo~ sufficiente para a despeza do Ministerio 
da Fazenda no exer<:icio de 1853-M & cxedito da Lei 
N. o 668 de H de Setembro de 185_2 , augmeotado com 
o supplementar que Mandei abrir pelo Decreto N. • 1.306 
de 28 de Dezembro do anuo passado : Hei por bem , em 
conformidade do § 2. o do Artigo lt. o da Lei N. • 589 de 
9 de Setembro de 18ó0, e Tendo ouvido o Meu Conse
lho de Minisu·os , Abrir m!!.is o de quinhentos e treze contos 
1le réis nas rubricas constantes da taiJella annexa , o qual 
será levado em te•npo competente ao conhecimento do 
Corpo Legislativo. O Visconde de Paraná,. C~lbeiro 
d'Estado , Senador do lmperio, Presidente do Conselho 
de Minislros, 1\linist.ro. e Secretario d'Estado do~ Negocios 
da Faze o da, e Presidente do T.-iJJunal do Tbesou.ro Nac~ 
nal, assim o tenha éntendido, e faça executar. Patacio 
do Hio de Janeiro aos vinte e dons de Abt·il de mil oi
tocentos cincoenta e quatro,. trigcsimo terceiro da lnde
pendencia e do lmperio. 

C01n a Rubrica de Sua Magestade o. lmperado.r: 

Visconde de Paraná. 

Tabella a que se 1·e{ere o Decreto desta data autorisando 
o credito supplementar para o exercício de 1853-ólJ. 

§ 6. o Aposentados ..•.... · •....•.... 
7. o Empregados de Repartições ex-

tinctas ....••..•.......•••.• 
11. o Alfandegas ..•.•.....••....... 
1lt. • Mesas de !lendas e Collectorias. 
17. o Typographia Nacional .....•.•.. 
22. 0 Ajudas de custo a Empregados 

de Fazenda ...................• 
20. • Juros dos Emprestimos do cofre 

dos Orphiios ............... . 

30.000;rtl000 

to.ooo;mooo 
200.000;ztl000 
80.090(]1)000 
23.ooo;mooo 
s.ooo;mooo 

so.ooo;mooo 



( 158 J 

27. o Heposições c restituições ...... . 
30.• Gratificações ..•••.....••.....• 
31.• Eventuaes ..........•.•••.•••• 

lJO. ooo.mooo 
26.000~000 
16.000;;])000 

513.000.J'b0000 

Pulacio do Hio de Janeiro em 22 de Abril de 185lJ. 

Visconde de P arrmâ. 

....... 
DECRETO N. 0 1.377- de 22 de Abril de 185/L 

Estabelece os ordenados do lnspector e Secretario da lus
trucção primaria e secundaria do Municipio da Curte. 

Hei por lJcm Estabelecer o ordenado de tres contos c 
duzentos mil rúis annuncs para o lugar de Inspector Geral 
da Instrucção primaria c secundaria do Município da Côrle, 
c o de hum conto e seiscentos mil réis }Jara o do respe
ctivo Secretario. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do l\leu 
Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos J\ egocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, c faça executar. J>a
lacio do lHo de Janeiro em vinte dous de Abril de mil oi
tocentos oincoenta c quatro , trigesimo terceiro,, da Indc
pendencia c do Impcrio. 

Com a Rubricn de Sua Magestode o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

\ 
l 

I 
-· 
I 

I 
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DDCRETO N.o 1.378 de 22 de Abril de 1854. 

Crea a Repartição Especial das Terras Publicas na Pro
víncia do Maranhão. 

Hei por bem Decretar o seguinte. 
Art. 1. o Fica creada na Província do Maranhão a Re

partição Especial das Terras Publicas, de que trata o Art. 
6. o do Regulamento N. o 1. 318 de 30 de Janeiro ultimo. 

Art. 2. 0 A Repartição será composta de hum Delegado 
do Direclor Geral das Terras Publicas; hum Fiscal que será 
o da Thesouraria da Fazenda Geral da referida l)rovincia; 
hum OJlkial de Secretaria; hum Amanuense; e hum Por
teiro Archh·ista. 

Art. 3. o Estes Empregados vencerão annualmente, o 
Delegado hum conto e seiscentos mil réis; o Fiscal trezentos 
mil réis; o Official hum conto e duzentos mil réis; o Ama
nuense seiscentos mil réis ; o Porteiro Archivista oitocentos 
mil réis. 

Art. lt." O Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
do Imperio expedirá as instrucções necessarias, a fim de que 
a Hcpartiçüo ora creada comece desde logo a funccionar. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido , e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em 22 de Abril de mil oitocentos cincoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECllETO N." 1 . 3i9 - de 22 de Abril de 185lJ. 

Abre ao lllinisterio do lmperio hum credito supplementar 
de 21.1.20.Jj:l000 para no actual exercido de 1.853 a 
185ft occorrer ao pagamento de onze mil pezos colum
nares deâdos a Pt·dro de Angelis pela Tenda , feita 
ao (;orerno , de sua lirraria para augmcnto da Bi
b/iotllcca Publica da Cârte. 

i\ !tendendo á urgente nccessidaue de prover ao pa
gameuto da quantia equivalente a onze mil pezos colum
narcs devidos a Pedro de Angelis pela ,·cnda feita ao Go
verno de sua Lihliothe.ca, composta de livros e manuseriptos 
para augmcnto da llihliotheca Publica da CôrLe : Hei por 
bem , TciHio ouvido o Conselho de Ministros , na con
formidade do § 2. 0 do Art. [J. o da Lei N." 580 de U de 
Setemhw de 1850, Autorisnt· o Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios do Imperio a despender com o re
f~rido objccto , no actual exercício de 1.853- 185á, a 
CJUalllia de vinte c hum conto cento c vinte mil réis, em 
vista da insufficiencia da somma consignada no § 35, Art. 
2. • da Lei vigente do orçamento N. o 668 de 11 de Se
tembro de 1852, p'ara despezas daquelle Estabelecimento ; 
devendo este credito suppleinentar ser opportunamente 
incluído na Proposta que houver úe ser presente ao Cor·po 
Legislativo para sua definitiva approvação. Luiz Pedreira 
do Coutto Ferraz, do Meu Conseiho, Ministro c Secretario , 
ll'Estado rios Ncgocios do Imperio, o tenha assim erltl~n
dido.. c faça executar. Palacio ·do 1\io de J:meiro em 
vinte c dous de Abril de mil oitocentos cincocnta c quatro, 
trigesimo terccii'o da Indcpendencia e do Impcrio. 

Com a 1\uhrica de Sna Magcstade o Inrpcr;ulor. 

Luiz Pedreira do Coutto Faraz. 

I 
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D~GUETO N. • 1. 380 - de 26 de Abril de 1856. 

Abre ao b'linislro e Secretario cf Estado dos Negocias da 
Justiça hum credito supplementar de 18.000,'1t)OOO, 
para occorrer rís despezas , no exercido de 1853-fllr , 
com a Guarda Nacional. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no pat·agra
pho seis do A1·tigo 3. • da Lei do orçamento em vigor , 
para iiS despezas com a Guarda Nacional , Hei por bem , 
de conformidade com o paragrapho segundo do Artigo 
quarto da Lei numel'O quinhentos oitenta c nove de nove 
de Setembro de mil oitocentos e cincoenta, e Tendo ou
vido o Conselho de Ministros, Autorisar o Ministro e Se
cretario <i' Estado dos Negocios da Justiça , a despender 
alêm da quantia votada , mais a de dezoito contos de réis, 
do que dará conta ao Corpo Legislativo, na sua proxima 
reunião, para ser definitivamente approvado. José Thomaz 
Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios da Justiça ,assim o tenha entendido, 
c faça executat·. Palacio do H.io de Janeiro em vinte e seis 
de Abril de mil oitocentos cincocnta e quatro, trigesimo 
terceiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Thomaz N abuco de Araujo. 

DECHETO N. o 1.. 381 - de 26 de Abril de 185ft . 

• iutorisa o M i11i.~tro c Secretario ú' Hstado dos 1\' cgocios 
da Justiça a despender no e:rcrcicio de 1853-5lt mais 
a quantia de 35. 000.:-::;000 t·om a Policia e segurança 
publica. 

Não sendo sufficiente para as despczas com a Policia 
e segurança publica no exercício de mil oitocentos cin
cocnta c tres a mil oitocentos cincoenta c quatro , o cre
dito supplemcntar de cincocnta contos de réis , crcatlo 
pelo Decreto numrro mil trezentos e quatorze tle vintt~ 
~~ hum de Janeiro do correntt~ anno , em conformidade 
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das disposições do paragrapho segundo do Artigo quarto 
da Lei numero quinhentos e oitenta e nove de nove de Se
tembro de mil oitocentos cincoenta , e Tendo Ouvido o 
Meu Conselho de Ministros , Hei por bem Autorisar o 
Ministro e Secretario <!'Estado dos Negocios da Justiça a 
despender mais a <Juantia de trinta c cineo contos de réis , 
do que dar;í conta ao Corpo Legislativo na sua proxima 
reunião, para ser definitivamente approvado. José Thomaz 
Nahuco de Araujo , do i\lt'u Const'lho, Ministro c Secre
tario d'Estado dos Negoeios da Justiça , assim o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte seis de Alu·il de mil oitocentos cincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua ~l<~gestade o Imperador. 

DECRETO N. o l. 382 de 26 de Abril de 185/t. 

Crca no Termo da V1'r-loria, da Prorinr:ia da Bahia, o 
lu.r;ar de J ui:::: Jfzmini)(ll, qac ar·r·1mwlard as (wzrções 
de Juiz de Orp'ulos; c marca o r('spcctivo ordenado. 

Haverá no Termo da Victoria da Provincia da Bahia 
hum Juiz l\lunicip;-~1 e de Orphãos que vencerá o orde
nado annual de oito centos mil réis. José Thomaz Na
buco de Araujo, do Meu Conselho, l\linistro c Secretario 
d'Estado dos Negocios da Justit;a, assim o tenha enten
dido, e faça executar. Palacio do Hio de J:111eiro em 
vinte e seis de Abril de mil oitocentos cincoenla e quatro, 
trigesimo terceiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a fiuhrica de Sua i\lagesta<le o Imperador. 

Jose Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.• 1.383 - de 26 de Abril de 1.864. 

Abre ao lllinistro e Secretario d'Estado dos Negocias da 
J u.~tiça hum credito supplementar de 20. ooo;mooo para 
occorrer âs despezas , no exercício de 1853 - 5lt , 
com Justiças de 1. • 1 nstancia. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no paragra
pho quarto do Artigo terceiro da Lei do Orçamento em 
vigot· , p:~ra as despczas com Justiças de primeira Ins
tancia , Hei por bem, de couformitlade com o paragra
pho segundo do Artigo quarto da Lei numero quinhen
tos oitenta e nove de nove de Setembro de mil oitocen
tos e cincoenta, e Tendo Ouvido o Conselho de l\Iinis
tros, Autorisar o Ministro e Secrctal'io <!'Estado dos Nc
gocios da Justiça a despender, alêm da quantia votada, 
mais a dP. vinte contos de réis, do que darú conta ao 
Corpo Legtslativo , na sua proxima futur<~ reunião, para 
ser definitivamente approvado. .José Thomaz Nabuco de 
At·aujo, do Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Esta
do dos Nrgocios da Justiça, assim o teuha cutendido, 
e fac<~ exeeutar. Palacio do Hio ue Janeiro em vinte e 
seis ·de Abril de mil oitocentos cincocnta e quatro , tri ... 
gesimo terceiro da lndepcndencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N. • 1. 38ft - de 26 de Abril de 185/J. 

Reune o Termo de Cananéa aos de l,quape e Xiririca 
na Província de S. Paulo. 

Fica reunido o Termo de Canancn nos de Iguape c 
Xiririca na Província de S. Paulo. José Thomaz Na!Juco 
de Araujo, do Meu Conselho, l\1iuistro c Secretario de 
Estado dos Ncgocios da Justiça, nssim o tenha entendido, 
c faça executar. Palacio do llio de .J;111eiro em viute e 
seis de Abril de mil oitocentos ciucoeuta c quntro, tri
gesimo terceiro da Indepcndcucia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

José Thomaz Aaúucu de Arrwju. 
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DJ~CHEIO N." 1..385 de 26 de ~bril de 1854. 

A ltexa diversas. disposições áos Reg:ulamentfs fiscaes, e dá 
outras providencias concernenles, aos meslnos. 

Attendendo ao disposto nos Arts. 29 da Lei n. 0 369 de 18 
de Setembro dl' 1845' e 1.6 da LPi 11." su~ de 28 de Outubro 
de 18í8: Hd por bt'lll Decrl'tar o seguinte. 

Art. 1." A multa dt' que trata o Art. 135 do llf'gulanwnlo 
dn 22 de .Junho de 1836, será de 10::;i a 100;':1, a arbítrio do 
Inspertor da Alfandega, segundo a gravidadt' do easo; c poderá 
ser rPmittida quando houver motivo justo. 

Art. 2." :\üo obstante a disposiçüo do Derr!'lo 11." 203 de 
22 de lu lho dt• H!42, st•rá ]Wnnittido ao Capitüo du t'lllbarcaçfío, 
no acto da sua entrada na Alliwdt•ga , fhzer t[UaPstpH·r dt,dara
~·t}t's n•lativas á arcresrimo ou diminui~·üo no manifPsto, para 
Sl'ft'lll appn•t·iadas pelo Inspt,rtor, P attendidas ou não, segundo 
a~ eircmnstarwias do easo; I' niío o St,rHio ficará o CapiWo sujeito 
á multa dP 10.; a 100" por volurrw, a arbitrio do lnspe
ctor, ou á de 10 a 50 por C\'nlo do valor, se os objedos vie
rem a granel. 

.\rt. 3." \·Priticada a hypollwse tio~ 9.", Art. H5 do men
cionado RPgulamento, a multa tJIW ao Capitiío deve ser imposta 
st~r;í de 10~ a 100~ por volunw, a arbitrio do l11speetor da 
Alfandt•ga , sPp;undo o nlor prPsumido das mercadorias; c sendo 
Pstas das t[IW t·ostumflo vir a granl'l, a de JO a 50 por "/o do 
valor eslimad<J ddlas. 

,nt. 4." Em easo dt' accrescimo de volumes de mercado
rias, não comprchPndidos no manift•sto, verificados depois da 
des;:arga para a A!fandPga na fôrma ordinaria, terá lugar a 
multa dr' 10~ a 100,. Se o aecreseimo se verificar em merca
dorias irnportadas a grand ~~ u;1o sujdtas <i quebras, como ferro, 
ferra:,?;ells grossas, ta boa do e outras Sf'nwlhantcs, a multa St~rá 
de 10 a 50 por cento do valor das lllt'rt'adorias não manifesta
das. Da importancia de IJUalquer destas multas pertencerá me
tade ao ErnprPgado que houvl'r vt'fificado a dilferença, e a outra 
metatlc ;í Fazenda .\'acionai. Se porôm fhr verificado Pm bust:a, 
ou por dt~nuncia, ou na visita , estando as rwJrcadorias acon
dicionadas com dólo t'lll falsos da embarcação, ou fôra do porão 
Pm luf{ar oeeulto, ou suspeito de fheilitar o extravio, serão 
apprelwndidas as mt•rcatlorias, e nrultado o Capitão em 50 por 
cento do valor dellas , ficando assim alterado o Art. 155 do 
rl'ferido Ht•gulamento d1' 22 r! e Junho de 1836. 

Art. 5." ?'lo caso da difl'en,nça dt' volumes ser para mt•nos 
dos t'tmstantPs do rnanifPsto, provando o Capitão, a juizo do 
lnspt•etor ti' Alfandt·~a, que o volume ou \oluuws niío forão 
t•mlnrratlos, nfío incorrnú rws pPnas do Art. 156 do citado 
Br•:w! 11!1 "Jfn: " n:'i-1 " pm\:lndo Jn'-':tr:í 1lin·ito~ 1'111 dobro das 

;. 
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mercadorias contidas nos volumes não descarregados, arbitrado 
o seu valor segundo as declarações do manifesto e pelas quali
dades superiores, ou por outros volumes identicos do mesmo 
manifesto , quando as declarações relativas aos não descarrega
dos forem incompletas. E neste caso pertencerá igualmente me
tade da multa ao Empregado que tiver verificado a diiTerença. 

Art. 6. 0 Nos generos importados a granel, sujeitos a accres
cimo ou diminuição, como carne secca, carvão, sal c seme
lhantes, só terá lugar a multa, quando a diiTerença verificada 
for para mais de 10 por cento. 

Se a dilferença porêm for para menos, ainda exce
dente a 10 por cento, não ter;í lugar a multa, com tanto que 
os direitos se tenhão cobrado da quantidade manifestada. 

Art. 7. o Nos generos soluveis, como gelo, sal e semelhantes, 
poderá o Inspector d'Aifandega, á requerimento do Capitão, no 
acto da sua entrada na Alfandega, e mediante o exame e lota
ção do carregamento por peritos de sua escolha, conceder hum 
abatimento atú 75 por cento no gelo, e 25 por cento no sal c 
outros de igual natureza. 

Art. 8. o O Capitão de embarcação que não trouxer o seu ma
nifesto ou C!~rtificados, revestidos das formalidades especificadas 
no Cap. 8." do Regulamento de 22 de Junho de 1836, pagará a 
multa de 50:jj! a 200~, a arbítrio do lnspeetor, sPgundo a qualidade 
da falta e importancia do carregamento. Se por facto proprio 
e voluntario entregar aberta a via do manifesto que recebeo fe
rhada, e esta se achar viciada, 11caní incurso na multa de 100~ 
a J .OOO:jj! , a arbítrio do Inspector. Se só apresentar h uma via 
do manifesto, pagará a multa de 10:jj! a 50l'P, sPgundo a im
portancia do carregamento; c em qualquer dos rasos indicados 
não será a embarcação admittida <Í descarregar sem haver sa
tisfeito ou dPpositado a multa. 

Art. 9. o Se ao manifesto faltar alguma formalidade não es
sencial , poderá o Inspector, com attenção ao carregamento da 
embarcação e a quaesquer circurnstancias em favor do Capitão, 
releva-lo da multa do Artigo antecedente. 

São formalidades cssenciaes: 
1. o Serem ambas as vias do manifesto feitas c assignadas no 

porto da procedencia: 2. 0 conterem alguma authenticidade das ad
mittidas segundo o porto da procrdencia: 3. o acharem-se es
criptas Pm devida fôrma, sem rasuras ou emendas. 

Art. 10. A embarcação que não trouxer manifesto, vindo 
com destino ao porto da entrada, será admittida á descarga 
completa e carga, pagando a multa de 2l'P a 4:;p por tonelada de 
sua arqueação , ou 5 por "lo de direitos addieionaes da carga, 
a arbítrio do Inspcctor. 

Art. 11. Nos portos em qne não houver Agente consular 
brasileiro, os manifestos c bem assim quaesquer documentos 
colwPrnentPs á carga ou descar~a das mercadorias, poderiío ser 
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authenticados pela Alfandega ou Esta~ão fiscal do porto; devendo 
tacs documentos ser reconhecidos pelo Consulado respectivo (se 
o houver } no da entrada. da embarcação, e ficando por esta 
fórma ampliado 0 A~:li. :t5i do Regulamento. supracitado-. 

Art. 12; Os ua:vios de guerra c transportes , quer naeionacs , 
quer estrangeiros , q.uc trouxerem carga da praça, deverão. ma
nifusl:a-la á Alfandega, do mesmo modo que as embarcações 
mercanws; c em quauto não a cntrrgarrm á dita Estação fis
,·al , rstarão sujeitos aos mrsmos examrs e liscalisaçào que as 
do comrncrcio, pelo que diz rrspeito á mencionada carga. 

Art. 13. Ficfío iscntns da multa do Art. 245 do Hegula
mento de 22 de Junho de 1836 : 

t.o As embarcnçõrs arribadas por for~;a maior, que para des
pezas no porto dispuzerrm de parte da car~a. 

2. o As que pelo mrsmo motivo entradas, sendo condf•m
nadas por innavegaveis, venderem em hasta publica parte ou 
todo o can·egamcnto por avaria, reconhecida pela Alfand<•ga. 

3. o As que entrarem para refrcsc:ll', se só dispuzerem da 
car~a suficiente para fazPr face ;ís <kspezas do porto. 

!~.o .\s procedentes de portos pouco frequentados, em que 
não houyer Allil!Jdega , Estação fiscal , ou outro qualquer rnrio 
de :mtll('nticar os manifestos. 

Todas estas circumstaneins deverflo ser provadas perante a 
Alfandcga do porto dil entrada. 

14. As embarcações que entrarem para m:prcitar o 
mercado , c quizerem dispor de parte au de todo o seu car
regamento, podc-lo-llào fazer, sujPitando-se á multa de 1:t> a 
2;J~ por tonelada de sua arquPaçiio, a arbítrio do Inspcctor, 
não trazendo manifrsto, ou trazendo-o sem as formalidades 
exigidas 

Art. 15. O prazo, de que trata a primeira parte do Art. 
213 do refrrido Regulamento, para srrern pela parte ultimados 
os despachos, fira ampliado até 20 dias, não sendo por im
pedimentos da Alfandega, em cujo caso nunca terú lugar a multa; 
sendo applieavcl a todas as mercadorias em geral a disposição 
do mesmo artigo relativa ás drspactwdas nos pateos e telhPiros. 
E para quetenha lugar a multa decretada de 1'/, por •;o, de
verão os Feitores devolver ao Escrivão da Alfandrga as notas para 
despacho, nos termos indicados, a fim de serem passadas. ao 
Escripturario do livro mestre, para as convenientes verbas. 

Art. 16. As ditferenças da quantidade de mercadorias, Yc
rificadas para mais na conferencia da sahida, ficão sujeitas ao 
pagamento em dobro dos direitos que deixárão de ser cobrados, 
pertencendo ao Conferente a demazia de direitos, salvo se a 
diiTerença verificada estiver cornprehcndida em algum dos casos 
;>revistos nos Artigos 203 e 204 do Hegularnento de 22 de Ju
nho de 1836 , em conformidade dos qnaf's se deverá então pro
l'l'der. 
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Art. 17. Se a dilTcrença for para menos, só terá lugar o 
imposição da multa, quando se derem circnmstancías que -re
velem fi"aude, ou suhtracção das mercadorias para rebawr-se 
•os direitos pagos~ os quaes :em caso algum ·seroo restituídos, 
:fóra dos fllencionados oo J\rt. 212 do referido Regulamento. 

Art. :18. Quando lll ditfet·ença for na qualidade da merca
doria, intervindo arbitros, na "fórma do RegulameratG llc f7 
tie Novembro de 1844, se a dceisão for contra a par.lic, p116'1Uá 
·esta mais metade dos direitos da dilferença de qudid.ade para 
o Conferente. 

Art. 19. A avaria por successos de mar, até a entrada da 
mercadoria na Alfandcga ou armazem alfandegado, para ser 
attendida, deverá ser reclamada. 

1. o Pelo Capitão ou coosignatario do naTio no :aeto da des
carga do volume, ou deRtro de 24 horas depois, quando hou
-nm•m indícios externos. 

2. o Pelo dono ou consignatario do volume, em tJOIIIqucr 
tempo, não havendo indícios externos de avaria 110 volume e 
nilo se podendo presumir qne el'la s~a anterior ao -otnbarqu<' 
do mesmo volume. 

Art. 20. Nas mercoàorias que pagilo direitos na mdio do 
seu peso, será sempre permittillo ao Despachante c oo iFoitor 
verificar o peso liquido, na fórma do Art. 6." do Regll'là!mcnto 
n." 634 de 28 de Agostg de 1849, quando algum clltPnda 
SPr lesiva a tara marcada na t.abclla anncxa oo dito Regula
mento , c a mercadoria não for das sujeitas ao ·onus do ·paga
mento dos direitos pelo peso bruto. 

Art. 21. As drogas ~Gio espccificatlas na tabella .mrr.u:ionada 
no Artigo antecedente serão comprehendidas na regra geral 
para se ·haverem os direitos pelo peso liquido, com os abati
mentos respectivos, segundo a qualidade de seus cnvollorios. 

Art. 22. Jlodcrão ser despachados com cauçilo dos com
petentes direitos de consumo, pagando 1 '/,por cento de ex
pediente: 1. o os objeclos pertencentes a companhias Iyricas, 
dramaticas, equcstres ou outras ambulantes, que se desti
narem a dar representações publicas: 2. o as coll<•cçõcs scien
tilicas de historia natural , numismntica, c de nntiguida
de; os laboratorios chirnicos on outros apparclhos ; as cs
tatuas c bustos de qunlqucr materia, que forem destinados á 
exposição ou representação publica. 

Os direitos caucionados serão cobrados , se dentro do 
prazo concedido pelo Inspector da Alfandega, que poderá ser 
por elle razoavelmente prorogado, nilo forem os objectos, assim 
despachados, reexportados integralmente, ou não for provado 
o seu desapparecimento c consumo, pelo uso ou obilo, se
gundo a natureza do objecto. 

Art. 23. Ficão supprimidas as cartas de guia das mercado
rias estrangeiras navegadas por cabotagem, c tendo pago já os di-
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reitos dt~ consumo em alguma AlfandPga do Jrnpcrio; c bem 
assim os despachos de gcneros de producção c manufaetura na
doai, annexos aos manifestos de embarcações de cabotagem ; 
ficando taes documentos archivados na l\Iesa do Consulado do 
porto do embarque dos gcneros, e a cargo das mesmas l\Iesas 
a discriminação c especificação das mercadorias, á vista dos 
despachos prPsentes, ~~ ua fúrnw do Art. 1. o do ltegularnento 
11. 0 710 de 16 de Outubro de 1850. 

Qualquer volume de mercadorias <'strangciras, quando não 
cstiYer comprehendido no manifesto organisado pela 1\Iesa, fi
cará sujeito ao pagamento de direitos de consumo , como se di
rccfamente fosse importado de paiz estrangeiro. 

Art. 21,. l<"ica dispensada a fiança em caução dos direito:. 
de exportação, que, em virtude da ordem do Tllrsouro Nacional 
de 25 de Novembro de 1842, prcstão aos Capiliíes de embarca
ções nacionaes de cabotagem na conducçiío dos generos de pro
ducçlio nacional, de huns para outros portos do Irnpcrio. 

Art. 25. Ficão revogadas as disposições em contrario 
O Viscoude th~ Paraná, Conselheiro d' l~stado, Senador do 

Imperio , PrcsidentP do ConsPlho de l\linistros, 1\linistro e Se
cretario d' J~statlo dos ~egocios da Fazenda , c Presidente do 
Tribunal do Tlwsouro Nacional , assim c tenha entendido e faç.a 
Pxccutar. 

Palacio do Hio de .Janeiro em vinte c seis de Abril de mil 
oitocentos cincocnta c quatro, trigesimo terceiro da lndcpen
rlcneia c do Jrnperio. 

Com a Hubrica de Sua l\la~eslade o Imperador. 

Visconde de Paraná. 

-1 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 17. PARTE 2.a SECÇÃO 26.• 

DECHETO N.• 1.386 de 28 de Abril de 1854.' 

Dá noras Estatutos aos Cursos Jurídicos. 

Usando da autorisação concedida pelo Decreto n. o 714 de 
1fl de Setembro de 1853: Hei por bem, que nos Cursos Jurí
dicos do lmpcrio se 1lbservem os Estatutos, que com estes bai
xào, assignados por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario (l'Estado dos Ncgocios do Im
perio, que assim o tenha entendido c lilça cxeentar. J'alêu:io 
do Uio de Janeiro em vinte oito de Abril de mil oitocentos 
dncoenta e quatro, trigesimo terceiro da Independencia c do 
lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Estatutos para as Faculdades de Direito, a que se refere 
o Decreto desta data. 

TITULO I. 

De sua organisação. 

C\PITULO I. 

Da instituição das Faculdades. 

Art. 1.• Os actuacs Cursos Jurídicos S()J'âo constituídos e111 
l<'aculdades de Direito; designando-se cada huma pelo nome 
da Cidade , em que tem , ou possa ter assento. 

Art. 2. • Cada Faculdade será regida por hum J)ircctor; c 
por huma Junta composta de lodos os Lentes, a qual se deno
minará-· Congregação dos Lentf's -. 

Art. 3. o O curso de estudos, Pm cada hum a das Fantl
dades será , como até agora, de 5 annos, sendo as ma terias do 
Pnsino distribuidas pelas seguintes cadeirtls, 
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1.• Anna. 

1. • Cadeira: Dir·cito natural, nircilo Publico Univctsal, c 
Analyse da Constituição do Impcrio. 

2. • Cadeira: Institutos de Direito Homano. 

2.0 Anna. 

1. • CadPira: Continuaç;Jo das materias da 1. • cadcirn do 
1. o nnno, J)ircito das {ienfl•s (' HiplonJ<H·ia. 

2. • Cadeira: Direito Ecclesiastico. 

3.o Anna. 

1. a Cadeira: Direito Ciril Patrio, rom a analyse c compa
raçlío do nireito Uomano. 

2. a Cadeira: Hircito Criminal, inclui do o militar. 

~ .. • Anna. 

L a f.adcira: Continuaç;1o das lllaterias da 1. • cadeira do 3." anno. 

2. a Cadeira: Direito Maritir11o, c Direito Cornmercial. 

5.• Anna. 

f. • Cadeira: Hermen(•utka Jurídica, Processo ciril c cri-
minal, incluído o militar, c pratica forense. 

2. a Cad<'ira: J~conomia Política. 
:J. a Cadeira: Direito Adrninistratiro. 
Art. 4. o Cada h urna destas cadeiras será regida por hum tente Cathedratieo. 

0:; LentPs das cadeiras, cujas matr~rias c·onlinuão a ser ex
plicadas no armo seguinte, dcrcrJo revr•sar-se entre si por annos. 

Art. 5." Haverá 6 Lentes Substitutos para o preenchimento 
das cadeiras na falta ou impedimento dos Cath(~draticos. 

Art. 6.
0 

Em cada lmma das Fac:nldades se c:onferirão os 
gníos de 1Jacharel c de üoutor crn Direito. 

O gnío de Doutor será somente ncecssario para os casos 
em que for exigido por disposições cspcciacs Legislativas ou Hcgulamcntares. 

Art. 7." Para se conferir o gdo de Raeharel cru Di rcito 
será indispcnsavel a ft'CrfiiPncia c approvaçãu em todo o Curso 
de estudos mar1·ado no Art. :3. o 

Art. 8. o Os Baehareis cru c aspirarem ao gráo de Dou lo r 
deverão, alêrn disto, passar por hum novo exame. 

J~sfe exame será feito pelo modo marcado no Capitulo 6. o dPstes Estatutos. 
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CAP.ITULO 11. 

Do Direc(or da Faculdade. 

Art. 9. 0 O Director será de nomeação Imperial. 
Nos seus impedimentos ou em sua falta servirá quem o 

Governo dl•signar, c provisoriamente o Lente mais antigo que 
cstivm· em cxereicio. 

Art. 10. O Dircctor he o Presidente da Congn~gação: rc
f.:Hia P determina, de eonformidadc com os Estatutos c ordens 
do (;oyerno, tudo quanto pcr!Pnec ü Faculdade e não <-stivcr 
encarregado cspPeialmPniP ü Conf'n'gação. 

Art. 11. Devem-lhe S()l' dirigidos os r<'qtH'rimenlos c rc
prcsnntaçüPs, eujas dccisiles lhe pcrtenção; c por seu intcr
l!l('()io leradas ao eonhccimcuto da Congrrgação as que versa
rem sol)re ohjPctos tia compctt-neia dPsta. 

"\rt. 12. Incumbe ao I>ircdor, alúm de outras aUribuições 
marcadas ncstl's Esfalntos : 

1.'' Convocar a Congregação dos Lentes, não só nos casos 
rxprPssameniP dl'lcrminados, como naquelles em que, ou por 
dclibnração propria, ou a requisição de qualquer Lente feita 
por escripto e eom deelaração do objecto da convocação, o mesmo 
Director o julgar necessario, marcando a hora da reunião de 
fúrma que evite a interrupção das aulas, dos exames, ou de 
qnarsqm~r actos aradPmieos. 

2. o Transferir, em cireumstaneias graves, para outra occasião 
a reunião da Congregação já convocada, ainda nos casos em 
que clla deve verificar-se em cpocas certas; e suspender a Ses
são, quando se torne indispensavel esta medida, dando, em qual
quer dos casos, immcdiatamente parte ao Governo dos motivos 
do seu procedimento. 

3. o Dirigir as Sessões da Congregação, observando as regras 
do Cap. 3. o, e o mais que for adoptado em Regulamentos pos
teriores. 

4. • Nomear Commissi)cs, quando o ohjecto dcllas for de sim
ples solcmnidad1~ , ou pelos l~statutos não eslPja expressamente 
determinado que a nomeação eompete á Congregação. 

5. o Assignar com os Lentes presentes as A c tas das Sessões 
da Congregação; assignar tambern a correspondeneia official , 
assim como todos os termos lavrados em nome, ou por delibe
ração da Faculdade, ou em virtude destes Estatutos, ou IJOr or
dem do Governo. 

6. • Executar e fazer executar as decisões da Congregação, 
podendo todavia suspender sua exeeução, se fornm illegaes ou 
injustas, dando parte irnrncàiatamente ao Governo, a quem 
Jlf'rtence neste caso a dreisão dd1nitiva. 

7. o Organisar o Orçamento annual , e rubricar os pedidos 
mensacs das despezas da Faculda<k , consultando a Congrega-
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ção qnanlo ús cxtl'aordinarias que conYenha fazer-se; e leYando 
ao conheeimento do Governo, para o resolver, qualquer emba
raço que encontre no parecer da mesma Congregação. 

8. o Ordenar, de conformidade com as Leis e ordens do 
Governo , a realisação das despezas que tenhão sido autorisadas ; 
inspeccionando e fiscalisando o emprego das quantias para ellas 
decretadas. 

9. • 1'\ornear, e111 c·aso urgente, os Prnpregados subalternos que 
o senic;o reclamar, e arbitrar-lhc•s g-ratificaçiles, ficando porêrn 
a nomea~·iio depPlHiente dc~ final approvação do Governo. 

10.• J)rõterminar P regular o sr·rvi(o da Secn~laria e da lli
bliotheca ~~ providenciar sobre tudo quanto for necessario para 
as Sessiirs da Congregação , •~ekbraçfio dos ilrtos c ser-viço das 
antas. 

11. • Yisilar as aulas, P assistir, todas as vezl's que lhe for· 
possível, aos ados e exereicios Pscolarcs, de qualquer natureza 
cpw scjão. 

12. o \'dar na observanda dPsles Estatutos; e propor ao Go
n•rno tudo qnanto for cmH~NnPnte ao aperfeiçoamPuto do en
sino, ~~ ao I'Pg-iuwn da Fai'uldadc, Jli!O sô na parte adminis
trativa, que lhn he JH'rlnncnnlc~. i'orno ainda na parte scicn
tilio'a ; dmendo, neste ultimo c:.~so, ouvir previamente a Con
gregação. 

13." Exercer a policia no recinto do edificio da Faculdade, 
procedendo do modo prescripto nestes Estatutos, contra os que 
perturbarem a ordem. 

H.. o Empn•gar a maior vigilancia na manutenção dos bons 
costumes. 

J5.• Suspender por hum a oito dins, com privação dos ven
cimentos, os empregados de que trata o Art. 150 quando proce
derem mal, dando parte ao Governo dos motivos da suspensão. 

Art. 13. O Direetor, alêm das p:trtes rnensaes c informa
çtirs que deverá dar ao Governo das occurrencias mais impor
tantes, remettcrá, no fim de cada a!lllO lcrtivo, hum relato
rio circ~umstaneiado dos trabalhos do anno, com a noticia do 
aproveitamento de cada hum dos alumnos, c regularidade de 
sPn pwcedimento; assim como sobre o desempenho e pontua
lidade do scniço dos Lentes, e de lodos os funccionarios da 
Faculdade. 

Art. f/~. Os artos do Director ficão debaixo da immediata 
inspecção do Uinistro e Secretario d' Estado dos Negocios do 
lrnperio. 

O Presidente da respectiva Província poderá, não obstante, 
~:xigil' do mesmo Diredor Pxplicações ácerca de seus aetos, e 
informações sobre crrracsqnpr· occurrencias da Faculdade para 
as levar com suas observações ao conhecimento do Gow~rno. 
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.CAPITULO 111., 

Da Congregação dos Lente~. , . ,,. 
~·"Hi: ·-·f: , , 

Art. 15. A Congregação compõe-se de;t.odos os, Lentes.·,. 
Cathedraticos e Substitutos. 

Não póde exerter suas funcções sem que se reuna mais de 
metade dos ditos Lentes, que estiverem em serviço effectivo 
da Faculdade. 

Art. 16. Alem das Sessões nos dias determinados por- estes 
Estatutos, haverá pelo menos huma conferencia mensal em dia 
que o Director designar. 

Art. 17. No Regulamento, de que trata o Art. 21, se mar
carão a fórma, solemnidades e duração destas Sessões. 

Art. 18. As deliberações da Congregação serão tomadas 
por maioria absoluta dos ~lembros presentes, e por votação 
nominal, salvo quando se tratar de questõl's de interesse pes
soal em que se votará sempre por escrutínio secreto. 

O Director votará tambcm, e em caso de emp,ate terá o 
voto de qualidade. 

Art. 19. Resolvendo a Congregação que fique em, segredo 
algumas de suas decisões , lavrar-se-ha della huma Acta especi
al , que será fechada, lacmda c scllada com o scllo da Fa
culdade. Sobre a capa o Secretario lançará a declaração assi
gnada por ellc o pelo Dircctor, de que o objecto , be secreto , 
o notará o dia em que assim se deliberou. 

Esta Acta ficará debaixo .. da responsabilidade do•· mesmo 
Secretario. 

Art. 20. Antes porêm de se fechar a Acta, de que trata o 
Artigo antecedente, se extrahirá hum a copia para ser imme
diatamente levada ao conhecimento do Governo lrqperial,. que 
poderá ordenar a sua publicidade· por interlJ.ledio Qa!Jl:Gongrc
gação. 

A mesma Congregação poderá igualmente, quando lhe pa
reça opportuno, resolver semelhante publicidade, precedendo 
sempre autorisação do Governo ; ou em caso de urgencia, do 
Presidente da. Pmvincia. 

Art. 2t. Compete á Congregaçfío, alêna das outras func-
ções que por estes Estatutos lhe são conferidas · . 

1.• Exercer a inspecção scienlilica da I<'aculdade no tocante 
ao~systema & methodo de ensino, aos livros c compendios se
guidos nas aulas, propondo, quaesquer reformas ou altcraç1íes 
que forem ·aconselhadas pela experiencia ou pelo progresso das 
sciencias sociaes e jurídicas. 

2. • Empregar. a maior vigilancia a fim de evitar que se in
troduzão praticas abusivas na ·disciplina cscholar e no regimen 
d<L Faculdade; tendo o . maior nscrupulo. na · mannhmçiio dos 
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bons eostumcs c auxiliando o Director no desempenho de suas 
f'uncções. 

3." OrganiiaT, no~·azo de dous mezcs da publieação destes 
F...statutos, c submetler <i approvação do Governo, o Regulameut$ 
complementar para a boa exccut;ão delles' tomando por base 
as respectivas disposições. 

C.\PI1TLO IV 

Dos Lentes da Faculdade. 

Art. 22. Os Lentrs Catlwdraticos só tem obrigação d() reger 
as cadeiras para que forão nomrados por Dcr-rrto ImpPrial. 

Os Lentes Substitutos rr•gerão quacsquer eadeiras quando 
r!'-tivercm Yagas ou no impedimento dos Cathcdraticos. 

Todos elles deycrão tomar parte nos ados acadernicos , na 
conformidade das disposi{·ões di'Stf's J.:Statutos. 

Art. 23. A antiguidade dos Lentes actuaf's será eontada 
como até a;.wra , n<IS classes a que pertencem. 

Para os fJUe de nm o forem IJOuwados rrgular<Í a data da 
posse, e, hawndo mais de lmma no mesmo dia , a data do 
diploma. 

Em igualdade desta data, preYalecerá a antiguidade nas 
funcções publicas qtw até alli houverem exercido; na falta desta, 
a do gráo de Doutor; depois a do gráo de Bacharel ; e eni 
ultimo caso, a idade. 

Art. 24. ]\;os netos ncadcmicos terão precedencia os Len
tes Cathedraticos aos Substitutos; P entre huns e outros os mais 
antigos. 

Art. 25. O Lt>nte que contar vinte e cinco annos de ser
viço ciTectivo poderá ser jubilado com o ordenado por inteiro. 

Aquellc que antes desse prazo ficar impossibilitado de con..: 
linuar no magisterio poderá requerer a sua jubilação com o 
ordenado proporcional ao tempo que houver eiTectivamente ser
vido , não podendo porêm gozar deste fayor àntes de· haver 
ensinado por dez annos. 

Art. 2G. Para o tempo de e!Tecliyo scrvir;o serão abonadas: 
§ t.o As faltas que forem dadas por serviço publico em outros 

empregos ou com missões, com tanto que dentro dos 25 annos 
não comprchenflão hum espaço maior de 5. 

§ 2." As faltas por molestia, justificadas pelo modo decla
rado nestes Estatutos, não P,Xcedendo de 20 em cada anno, ou 
de 60 em hum tricnnio, salvo se a molestia for adquirida errí 
serviço publico. 

§ :J." As que procederem de suspensão judicial ou acade
rllira, quando a linal o Lente suspenso seja declarado innoccnte . 

. \rt. 27. O Lr~nte que se jubilar aos 30 annos, tendo ser
' ido Jlf'lo IIH'Ilfh 2:) pfl.,.rf il a 1111'11 tP , Sl'~llndo as d isposir;õPS do 1 

! 
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Art. 26, terá alêm do ordenado metade da respectiva gratificação. 
Art. 28. O Lente q:ue obtivel' permissão do Govet'Q1l para 

continuar a leccionar ;}depois de hever ~plerodo 25 annos 
de eiTectivo exeréicio, terá hum accrescimo de gratificnçiio de 
400~ em quanoo for pelo mesmo Gmerno conservado no. ma
gisterio. · · ·· 

Art. 29. Aos Lentes Cathedraticos e Substitutos acluacs 
se respeitará o direito adquirido de jubilação aos 20 annos, 
mas neste caso terão somente direito ao ordenado que ora 
percebem. 

Art. ~0. O tempo de exercício :~té o fim da presente Le
gislatura lhes será contado como até agora, tanto para os quo 
se jubilarem neste intenallo como para os que depois se qui
zercm jubilar. 

Art. 31. Ho dito prazo em diante, fi cão sujeitos ús regras 
estabelecidas noa Artigos anteriores. 

CAPITULO V. 

JJo fJrovimento das Cadeiras. ~ .... ., 

SECÇ1Q f. 

Regras geraes dos prorimcntos. 

Art. 32. Vagando qualqtwr cadeira , sér<Í nomeado por 
Decreto Imperial para preenche-la o Substituto mais. antigo da 
respectiva Faculdade. 

Art. 33. Os lugares de Substitutos sc1·ão conferidos pelo 
Governo Imperial sobre proposta da Congregação da Faculda
de, onde se derem as vagas, precedendo concurso pelo modo 
por que se estabelece nestes Estatutos. 

Art. 34.. Poderá dar-se troca das cadeil·as entre os respe
ctivos Lentes, mediante requerimento destes, informado pela 
Congregação, que indicará as vantagens ou inconvenientes da 
permutação. A esta informação o lJirector addicionaní, em olli
cio separado, as refiexties que lhe parecerem opportuuas. 

Ao Governo lmpm·ial compete a autorisação da ti·oca das 
cadeiras. 

Art. 35. A disposição do Artigo antecedente se observarü 
tambern quando, aehando-se vaga alguma cadeira, qualqum· dos 
Lentes Cathedraticos pretenda ser para ella transferido, com tanto 
que o requeira logo que se der a vaga. 

Tamhem poderá verificar-se, independPnle de n•qurrime111o 
dos, interessados, ou representando a Congregação ('111 f';nor da 
convcniencia da troca, c julgando-a o Governo vantajosa ao ('11· 

sino; ou por. deliberação do mesmo (1ovrrno , onvindo a f.on
~IY'aação 



( 06) 

Art. 36. Logo que vagar qualquer lugar de Substituto, 
o Director mandará annunciar o concurso por edital, que será 
publicado por diversas vezes ,nas folhas da ·Capital da respectiva 
I•rovincia e nas·da Côrte. · · · · 

O prazo •para as inscripções, que deverá ser marcado no 
mesmo Nlital, regulará entre trcs a seis mezcs , contados do dia 
em que ~· teve conhecimento da vaga. 

No caso porêm de haver ao mesmo tempo mais de huma 
n1;..:a, o prazo da inscript:ão do concurso para a segunda, ou para 
as outras que se houverem dado, começará a corrrr do dia do 
rncerramenlo do primeiro; c assim por diante, de sorte qul~ 
hnja hum concurso especial para cada vaga. 

SECÇ.\0 11. 

Das ltabifitar:õcs para o concurso. 

Art. 37. Só poderão sPr admittidos ao eoncurso os cida
daos brasileiros que, f'Slando no gozo dos direitos ciYis e po
liticos, therem o gnío de Doutores pPlas Faculdades de Direito 
do Jmperio. 

Para provar estas condições, os ~~andidatns de,·erào apre
SPnlar ao Secretario da Faculdade, no momento da inscripc;ão, 
seus diplomas ou publieas fórmas destes, justificando a impos
sibilidade da apresentação dos originaes; cmtidão d•~ baptismo, 
e foltra corrida do lugar de seus domicílios. 

Se no exame dos documentos se suscitar duvida a respcifo 
de algum , a Congregação, segundo a naturt:>za da duvida , po
derá ouvir o candidato que o tiver apresentado; para o que 
adiará , se for neccssario , a decisão por tres dias. 

Art. 38. Do juizo da Congregação poderá recorrer p<ua o 
mPsmo Governo qualqurr dos candidatos que se julgar prejudi
cado; a~sim quanto ao que for decidido a seu respeito, como 
a rPspcito dos outros concorrentes. 

Art. 39. O modo de fazer-se a inscripção para o concurso, 
as formalidades que a devem acompanhar, bem como os prazos 
para o mesmo, c o processo das habilitações, serão designados 
em Hl'gulamento especial. 

SECÇÃO 111. 

Das prO't'as e da votação. 

Art. 40. Os actos do concurso consistirão: na defesa de 
flwsPs: em h uma prclecçào oral ; c em huma disscr!at:ão l'Scripta . 

. b theses constarão de hum numero certo de proposições 
:o!lhre !orht~ a~ matcrias do Curso; devendo a Congregação desi-
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guar com antecedencia pontos que as comprehcndão, d'entre os 
quaes o candidato fará a sua l'scolba. 

A segunda e tereeira prova versarão sobre pontos previa
mente dados pela mesma Congregação e tirados á sorte. 

Art. 41. Reconbecidos os candidatos, o Director marcará 
dia para recebimento das theses, não podendo verificar-se isto 
antes da decisiio de qualquer recurso, de que trata o Art. 38. 

A defesa das theses terá lugar no dia que for designado 
pela Congregação, e neste acto se argumentarão reciprocamente 
os concorrentes. · 

No raso de ser só hum o candidato , argumentarão os 
Lenl<'s por ordl.'m de sua antiguidade. 

Art. 42. As regras coneernentl.'s á formação c ao numero 
dos pontos, ao das proposições sobre as thcses, aos prazos qu<~ 
df'vem mediar entre as provas, a maneira de proceder-se á ''o
tação , e ás solemnidadt•s do concurso , serão marcadas no Re
gulamento a que se refere o Art. 39. 

SECÇÃO IY. 

Da proposta c provimento das substituições . 

. \r!. !~3. A Congwgaçfío apn•scntará ao Governo os mais 
''olados d'entre os concorrentes alô o numero de tres, se tantos 
ou mais se houverem apresentado. 

Art. 44. A proposta da Congrega<;ão será acompanhada 
de copias das Actas do processo do concurso ; das provas es
eriplas; c de h uma informação particular do Director sobre to
das as circumstancias que occorrêrao, com especial menção da 
maneira por que se houver os concorrentes durante as provas, 
de sua reputação litteraria , de quaesquer outros titulos de ha
bilitação que possuão, e dos serviços que tenhão prestado. 

Art. 45. D'entre os propostos, escolherá o Governo o Lente 
para o preenchimento da vaga de Substituto. · 

Se entender porêm, ouvida a Secção dos Negocios do Im
pcrio do Conselho d'Estado, que o concurso deve ser annullado, 
por se haverem nelle preterido formalidades essenciaes, o fará 
por meio de hum Decreto, contendo os motivos dessa~ec~~o, .: 
mandará proceder a novo concurso. 

Art. fl.6. Na auscneia de candidatospata o primeiro con
curso, a Congregação, findo o prazo para ellc marcado, 'deverá 
.espaça-lo por outro. ~to tempo. 

Se findo este novo prazo, ou se no segundo concurso do 
Artigo antecedente Qinguem se inscrever, o Governo poderá 
fazer directamcnte a nomeação d'entre as seguintes classes: 

1. a Dos Doutores em Direito que se acharem nas circums
tancias do Artigo 37, e tenhão advogado perante as Uelações ou 
exercido cargos publicos por mais de cinco annos. 
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2. a Dos Bachareis em Direito , em iguaes circumslancias, 
mas com dobrado tempo de a~vocacia ou serviço publico. 

SECÇÃO V. ,, 

Regras gerae8 para os concursos , e provimentQ das substi
tuições. 

Art. 47. Se não for possível, para os actos do concurso, 
reunir Congregação, por falta de numero, o Director dará parte 
ao Governo, e havendo urgencia, ao Presidente da Província, 
para ser autorisado a chamar os Lentes jubilados, que pude
rem comparecer. 

Na falta dos jubilados o GoYerno ou o Presidente desi
gnará quaesquer pessoas tiradas d'entre as classes do Artigo 
anterior. 

Art. 48. Se algum concorrente for acommettido de mo
lestia, que o inhiba ou de tirar os pontos, ou de passar pelas 
provas exigidas, poderiÍ justificar o impedimento perante a Con
gregação; a qual, se o julgar pnn a do, podeni espaçar o a c to 
até oito dias, no caso de haver mais de hum concorrente, ou 
por maior espaço, se for só hum o candidaío. 

No caso de já ter tirado o ponto dar-se-ha outro. 
Art. 49. Se acaso, Yerifi('adas ;Js hypotheses do Art. 46, 

rccahir a escolha em BacharPI , o GoYcrno ordcnaní ao Dirccfor, 
flUe lhe faÇ<l conferir o grúo de Doutor; o que terá lugar 
perante a Faculdade, sem mais formalidades que o juramento 
respectivo nas mãos rio Dir!'dor. 

Neste caso o doutoranwnto scrú anterior ao acto da posse, 
que se lhe seguirá immcdiatamentc. 

Art. 50. Os Doutores ou nachawis que forem nomeados 
dircctamcnte pelo GoYerno, na conformidade do Art. 46, ajun
tarão ao tempo do cxereicio o que tiverem tido nos empre
gos que deixarem. 

TITULO li. 

Do regimen das Faculdades. 

- ,· CAPITULO I. 

Do tempo dos traballws. 

Art. 51. Os trabalhos das Faculdades princtpwrao pelos 
r>\alll\'S prcparatorios no dia 3 de FeYcrciro, c terminarão no dia 
que a Congr<'gação designar, depois de conclui dos os actos do 
anno . 

. \ri. tí2. Fóra rio prnzo qnfl riPcnrrP rlo cnccrramcnlo da 
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'Faculdade até o dia da abertura no anno seguinte, serão so
mente feriados os dias de entrudo até quarta feira de Cinza; 
os da Semana Santa e da Pascoa ; as quintas feiras,- quando 
na semana não haja outro feriado; o dia 15 de Agosto ( anni
versario da installação dos Cursos Jutidicos), e os de festa ou 
de luto -nacional~--,. • · . · · · .. 

CAPHULO 11. 

Das habilitações para as matriculas. 

Art. 5:1. Ninguem será admittido a matricular-se em qual
quer das Faculdades de Direito sem que se mostre habilitado 
no conhecimento das línguas latina, franceza e íngleza, e nas 
seguintes ma terias: phílosophia racional e moral ; arithmetica 
e geometria ; rhetorica e poctiea; historia c geogravhía. 

Art. 5!~. A prova destas habilitações. será dada apresen
tando o pretendente diploma de Bacharel em leb·as do Collegio 
de Pedro II ; ou titulo de approvação obtido nos · concursos 
annuaes da Capital do Imperio na conformidade do Art. 112 
do Regulamento da lnstrucção primaria e secundaria do Muni
cípio da Córte; ou certidão de approvação em exames perante 
os professores das aulas preparatorias das mesmas Faculdades 
de Direito. 

NPnhurna outra prova será admittida. 
Art. 55. Os exames perante os professores das aulas pre

paratorias serão feitos no intervallo que vai de 3 de Fcve,rciro 
a 31 de Março e do 1.• ao ultimo de Novembro: ·\:' --

Na primeira epocha se examinarão de prcferencia· os 'per-
tendentes que não tiverem cursado as. ditas aulas prepantorias; 
c na segunda qs alumnos das mesmas aulas. 

Art 56. Os exames serão feitos por escript<> ,-com as for-. 
malidades , e pelo modo que se marcarem oo Regulamento, de 
que trata o Art. 21 ~ 3.", devendo sempre presidi-lOS"' ó Di.:. 
rector ou algum Lente por elle nomeado para esse fim. 

Art. 57. Continuào em exercido as aulas prcparatorias 
actualmentc existentes nos edifícios dos Cursos JurídicOS'. O Go
verno lhes dará, ouvidas as Congregaçoes, · H.egulamento especial. 

Para o impedimento ou falta dos respecttfos professOres ha-
verá até o numero de 3 substitutos. · ·· ·-

Art. 58. O provimeatô·:defisas :aulas será feito como até 
agora por meio de concurso;· ·que se ~ulará por instrucções 
apropriadas. · 
-'• Os profeSsores c substitutos respectivos terão as mesmas van

tagens c obrigações que tiverem os prof<'ssoees do Collegio d~ 
J>cttro IL - ··~ '· 

Não poderão lcccionar·particularmente as materias do Art. 53. 
SPns ven('imento.~ serão mareados poe Lei. 
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CAPITULO 111. 

r·-· Das matriculas. 
,·- ..... 

.t,l 

Art. 59. As matriculas para as aulas das Faculdad~ conw
çari'io no 1. • de Março e se fechm·iio a 15, excepto para as do 
1.0 anno, que poderão continuar até o fim desse mez. 

Encerradas as matriculas, nenhum estudante, seja qual 
for o motivo que allegar, será admittido a matricular-se. 

Art. 60. Para a matricula no primeiro anno deverá pro-
var-se em requerimento ao Director: 

1.0 A habilitação na fórrna do Capitulo antecedente. 
2. 0 Idade maior de 16 annos. 
3.0 Pagamento da taxa r1~specliYa. 

Art. 61. Para a matricula nos annos seguintes dcycn1 apn~
srntar-se: 

1 o Certidão de approvação do anno anterior. 
2. o Conhecimento de se haver pago a taxa. 

Art. 62. Os examrs fritos rrn hurna Faculdade srrão V<Í
lidos na outra, provados com c1~rtidõrs regulares, authentiradas 
pelo 1·espectivo Director, que officiará ao da outra Fac.uldmiP, 
publiea ou reservadamente , communicando-lhe o que lhe parP
ccr conveniente ácerca do prorPdimento anterior do rstudantP, 
~~ das notas que houver a seu respeito. 

Art. 63. A matricula se podení fazer por procmador, achan
do-se o estudante no lugar da s{•de da Faculdade, c não podendo 
comparecer pm· graycmente enfermo. 

Estas duas circumstancias serão .iustificadas Plll rcquPrimen
to ao Director. 

Art. 6~. Ao Director compete ordenar que o Secretario 
f.1ça as matriculas dos l'StudanlPs, cujos requerimentos estiverem 
conformes ás disposições antrrrdentes. 

Tudo o que diz respeito á fórma das ditas matriculas, iÍs 
precedencias dos estudantes nas aulas em virtude dellas, á res
peetiva escl'ipturação, e üs obrigações do Secretario nPste ponto, 
snrá marcado no Regulamento especial que as Faculdades tem 
de sujeitar á approvação do Governo. 

Art. 65. No fim do anuo lectiyo haverá srgunda matricula 
dPsdc 15 at1; 2l- de Outubro. 

Para este fim, bastará que o estudante apresente ao Secr·e
tario conhecimento de haver· satisfeito a taxa. 

A falta desta segunda mahicula inhibirá o cstudante·de ser.· 
admittido a fazer acto. 

Art. 66. He nulla toda a matricula effectuada com docu
mento falso, c são nullos todos os. actos que a clla se sPguirern,, 
ficando perdidas as quantias das t~txas pagas, alêm das<outras 
prnas Plll que inrmTer o falsificador. 
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CAPITULO IV. 

Dos exercicios escolares. 

Art. G7. As aulas das l<'aculdades serão abertas no dia 15 
de Março c encerradas no dia 15 de Outubro. 

Art. G8. No primeiro dia util de l\larço a Congrc~ow:ão se 
r<'ttnirá para distribuir as horas das aulas, verificar a prPSPtH;a 
dos Lentes c designar os Substitutos que devem reg-er as cadeiras, 
t·ujos Lentes se acharem impedidos. 

O Director mandará publicar por edital c pela impreusa o 
rPsultado dessa conferencia da Congr<'gação. 

Quando a vaga ou impedimento oceOITI'r no decurso do 
anno, as substituiçõt-s terão lugar por ordem do llirector. 

Art. G!l. Os Lentes são obrigados a leccionar r·m todos o~ 
dias uteis da semana, por espat;o de h urna hora, J•OdPudo, St'lll

prc que o julgarem conveniente, ouvir alguns dos Pslutlanfl'~ 
sohrt) a lição da vespera. 

Art. 70. O ultimo dia util de cada semana srr;í df's\inado 
a huma S<lhbatina ou recapitular;ão das malt•rias rtue fizerão objP
do das liçües. 

Para essa sahbatina poderão os Lenlr•s designar nrguentes 
e defendl'ntes, ou arguir por si nu•sn1os os r·stlldan!Ps. 

O não COillpareeimeHto de hum r·st udan!P ;\ s:JIJbatina, ou 
sua t'SCLI.~a de tomar parte rwlla SPlll rnoti\ o allendi' I' I, sen: 
ohjecto de huma nota especial que o Len(t) apresentará a seus 
collegas nos exames do fim do anno, a!êm da pena do Art. 
11/~. 

Art. 71. As horas dns aulas marcadas pPla Congn•gnç.ão do 
J." dia ulil do mez de Março poderão sPr por dia alterada!? 
durante o nnno, se assim o exigirem as conveniencias do ensino. 

Art. 7:!. Terão direito a premios os LPntes ou quaesquer 
pessoas que compuzcrem compPndios ou obras para uso das 
aulas, c os que melhor traduzirem os publicados em língua 
estrangeira, depois de terem sido ouvidas sobre elles as Con
grPgat;ões e de serem approvados pelo Goyer!lo. 

CAPITULO V. 

Dos exames. 

Art. 73. A Congregação rcunir-sc-ha no dia 22 de Outubro, 
ou no anterior, se aquelle for feriado, a fim não só de julgar 
a:; habililat;ões dos estudantes para sen·m admittidos a exames, 
como talllhern de designar os LenlPs lllle deyão examinar n~s 
diversos annos. 

P,lra os impedimentos que occmTPrmn no deeurso dos exa
liii'S, o Diretlor de!Prminar;í a suhstitui~·ão. 
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Os Leute3 que tiverem regido as cadeiras durautc o anno 
devcriio sc1· de prefcrcncia designados examinadores dos respe
ctivos rsludantcs. 

Art. 74. Julgar-se-ha habilitado o estudante que não tiver 
pPrdido o anno por excesso de faltas c que houver pago a taxa 
d ,1 segunda matricula. 

Art. 75. Os cxamrs seriio por pontos, dando-se aos cslu
danlrs o inf<~rvallo de 24 horas, mmo ac!ualmentP. 

:'\o . .; ln•s ullirnos annos l1avení mais hmna disscrtar·iio fei!a 
pf'lo P . .;tndante sobre hum ohjcdo dado lambem por óonto. 

l'i;io obstante a disposiçiio deste Artigo, o Governo podc•rii 
detPrminar, quando julgar eonvcnicnte, ouvidas as CongrPga
rJics, quc~ srjão vagos os exames das ma terias que não fon~m 
mrrarnrnte posili\·as. 

Art. 76. As Congregaçr)r•s proporão ao Gowrno, no RPgu
lamcnto a que se refere o ,\rt. 21 § 3. o, as regras que delãO 
ser spg-uidas nos examps c nas votaÇcies. 

Art. 77. Sempre que hum estudante deixar de fazer ado, 
o Dircrtor o communirar;i ;í Crmgrpgação na primeira Sessüo. 

Jlío raso de transferPnria do aclo, scriio cxarninadort's (IS 

mrsmos Lentes que o srriiio sr elln fossP feito na cpoeha com
pPtPnlr, r.xtcplo se se acharem impedidos ou auseniPs. 

Art. 78. Os estudanfps matriculados em lwma Faculdade 
não poderão fazer perante a outra os exames das malcrias que 
1'1lf{Uella aprenderão durante o armo. 

Art. 79. Será pcrrniltido aos rstudanl<'s approrados simpli
ritrr matricularem-se de novo no mrsmo armo. 

Neste caso prevaleccní a nota do segundo exame, quer sr~a 
de approvação, quer de rPpro~·ação. 

Esta disposição não poderá l<'r lugar: 1. o encerradas as 
matriculas: 2. 0 dPsdc que o t•studantc tiver recebido o gráo de 
Jlacharcl. 

Art. 80. O estudante rrprorado duas rrzps no mesmo anno 
ni:io podcní srr mais admillido á matricula nas Faculdadf'S de 
Hirrito. 

CAPITULO n. 

/Ja dt'(csa de thesrs. 

Art. 81. As t lw-;cs ruja defesa I te nPcessaria para que o 
Estudanlr~ pos>a oLtcr o g-r;ío de Doutor consistirüo em propo
siçiics sobre todas as malcrias do Curso, tocando pelo menos 
t rcs a cada hmna de lias . 

• \P(. 82. No principio do anno lcelivo os Lentes Prn r~xcr
t:icio c a via rã o ao Direclor dez q11cstões sobre as ma lerias de 
suas cadr:iras. 

E~ la> rrwo;tões. d•'pois de npprovarlas pl'la Congrrga\·üo c 
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lançadas na A ela da Sessão em que forem adoptadas, serao pelo 
Secretario numeradas c cscriplas em livro proprio para esse lim. 

D'cntre as ditas qucs~üc3 escolherá o Doutorando aquellas 
sobre que pretenda escrever as suas proposiçücs. 

Art. 83. Alêm das theses, o Doutorando apresrntará huma 
disscrtaçuo sobre ponto tirado com antecedencia de Ires dins pe
ranle a CungrPgaçào , que organisará lambem anuualmenle hum a 
scrie regular de pontos para esse fim. 

Art. 84. As thcses serão formuladas pelo Doutorando no 
prazo que for marcado Jlcla Congregação, de sorte que possüo 
ser opportunamentc approvadas por huma Commissão de LcntPs 
por ella nomeada. 

Depois dessa approvaçüo, srrão imprrssas á custa do lllPsmo 
Doutorando e distribuidas por todos os Lentes. 

Art. 85. Cada Doutorando será arguido e julgado plr 7 
Lentes , tirados á sorte oito dias antes da defesa das tlwses, sendo 
4. Cathedrati('OS c 3 Substitutos. 

Art. 86. O Presidente do acto será o Lente Ca\hedratic:o 
mais antit(o d'entre os sorteados. 

Art. 87. Cada examinador arguirá por meia hora, come
çando pelos mais modernos, sendo o Presidente do acto o ultimo 
a arguir sobre a dissertação. 

Art. 88. Terminado o ado , os examinadores votarüo em 
escrutinio secreto, estando presente o Secretario para lavrar o 
termo. 

Art. 89. O Bacharel que no acto do Õ. 0 anno tiver obtido 
a nota de simpliciter não póde inscrever-se para defender theses. 

Art. 90. A approvaçao simples não impedirá a collação 
do gráo. 

Fica todavia neste caso salva ao Doutorando a faculdadf' 
de apresentar novas theses, áeerca das quaes se observarão 
as formalidades preseriptas nestes Estatutos. 

Art. 91. O que for reprovado, somente poderá ser admitti
do a novo acto hum anno depois. 

CAPITULO YII. 

Da collação dos gráos academicos. 

Art. 92. O gráo de Bacharel será conferido aos alumnos 
approvados no 5. 0 anno, dois dias depois de terminados os 
aetos desse anno. 

!\a wspera publicar-sc-ha na Seeretaria a qualidade de 
approvação de todos os que estiverem nas circumstancias de to
mar o gráo , a fim de que o alumno approvado simplesmente 
possa dceidir-se sobre a repetição do anno na conformidade d" 
,\rt. 79. 
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Ar!. !l:l. Para o rreebimento do gr;íu de Doutor, S('I"<Í o 
(lia 111an:ado pelo })in·dor, depois da defesa d;1s tlwsf·s. 

;\rt. !J!L As solcrnnidadl's que devem acompanhar a coi
J;1f,'<1o rlf!sli's gníos constarão do li:mnulario Pspecial, t(Ue será 
t!xpedido pelo Goremo, ouridas as Congregações. 

c.\PITCLO YJIJ. 

Da disriplina aradcmira. 

SECÇÃO I. 

Da rcsidencia rfo_ç Ll'llles . 

. \ri. !J:i. Em caso algum os L(mlf's perceLc;·ão as grafifí
f'ilf,·ii••s, que llws são, ou forem concedidas, sem o P'\I:J'('ieio da 
I'Pspr:dira cadeira. Ter;lo porem dirdto aos ordt•nados, quando 
f,tll<tn:m por moUro justificado de moll'sfia, não lhes SPndo abo
nada sem ess:t eircumstanria mais do qtw duas falias em lium 
IIII'Z. 

As licenr;:ts (j!W pcdirc:n SiÍ llws podnr;lo s ·r eont'f•didas 
f'O!ll onknado por inteiro até G JTH'Zf'S c por causa de f'llfemli
dadl'. 

Fóra drstas ltypotltescs cessarão os rencinwntos, IJHalfJUrr 
qnc SPja o motivo da f,ilfa. 

As gratifi~açõPs pcrlenccrlio crn lodo o easo aos qrre os 
snhstiluin•nt. 

Art. DG. As fallas dos Len!rs duranlc o lc~po lcelivo só 
poderão ser jusflicarlas alc": o 3. o dia <lt·pnis da pn111eira. 

A juslilieaçfio ser;\ repelida ou no fim das li11las ou ronfi
nuando ellas, quando li\·crt•m <IP n·cPhcr os S<'llS n•ncinwntos. 

Art. D7. As qu:~ n;io f•m· 11 justificadas, alt·111 de duas <'111 

lttt:ll mez, irnporlfin a perda dos \t'IH'ÍIIH'nlos eorrcspondrn!Ps. 
Art. !J3. As falias dos LPnlf's <Ís sr•ssiif'S rias Con;.:n·;::-n~·{íPs, 

a qunesqucr actos c fune\fít·s da Faculdade, a que sfio obriFa
dns, scriio contadas r·omo as <(IH~ dn1·r·m nns aulas . 

. \ri. !J!I. Na Si'(Tdnria rla Facnldadt~ h:t\PriÍ lllllll livro ('il! 

f(!Je o Sc,·;·darin lan<:::r;í o dia rle SITI'i•.:o, <.lc li<;ii<•s, ou rk 
f'Xanws, nn fJIW! nnlarú as falias dos Lentes, e os nonws dos 
que compnn•ccrcm. 

Art. 100. O m:''illlo Sl'crclario á risla dPlÕte livro, c das 
no! as qnc haja tomado sobre quaesfJH<'r aetos acadernicos, or
ganisar;í a lista das faHas dadas durante n rru·z, e a aprespnfarú 
ao ()irPcfor no 1. 0 dia do nt!'Z SPguinl!'. 

(I llirPetor ab:mar;í as fJtW t iH·:·elll em S<'ll f;trnr condic;i'ít>s 
!lhlifi,·:ttiYas. 

;\ri. Hll. A fl!-ci~ito do Dirr~dor srndo dP~favorard serri 
llllllll.'rl' d:l!ll''l!(f' !'lllli!IIU!lÍ<';!<I.J rdn Sf'<'!'<'!.lrio no in!Pres~adn' (I 
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t':>h: dentro de 3 dias aprcsr~nt:.mí, que!·cndo, n sua rcchtmat;ftn 
ao mesmo ])ircctor que a podení attcndcr n·formando a decisão. 

Art. 102. Se port~m ni"ío for reformada, Sl'r<Í admittitlo 
rlcntro de 3 dias recurso suspensivo pnra a Congn·;.u1çi\O tlo rncz, 
e desta no ciTt•ito devolutivo para o .Ministro c St'tTetario 1\'Estado 
tios Ncgoeios do lmperio, no prazo de outros 3 dias, contados da 
data datJtH'llc em que tev11 lug-ar a St'ssi"ío. 

Art. 10:1. Se não se apresentar reclamação, ou não se inl<'r
puzer rt'eurso, segundo as hypo\ht'S('S dos Artigos antPrPdcntt's, 
o Director mandaní lançar as faltas !'lll lir;·o t'Sjwcial para serem 
trazidas opporlunanwat!' ao conherim.-nto do (;on•nw. 

Art. 10'1.. o~ Le:lti'S Catlwdralicos' 011 Sllbslilnlos qup dPi
xarem dP comparecer para exeiTN as respectivas funrçt1es por 
e~paço de tn•s mczes, sem que allcgucm perante o Dircetor 
motivo qu<' justifiqH:l a ausencia, incorrl.)rão nas penas do Art. 
157 do Codigo Criminal. 

Se a auseneia exceder de seis IllPzcs, rqmtar-sc-lta terem 
r<'ntmeiado ao ma;;istcrio, c os seus lu.!.\"arcs scrilo julgados vagos 
pelo Governo, ouvidas a CongTPgação e a Secção dos l\q~oeios 
do lrnpcrio do Const'lho d'Estndo. 

Art. 105. O Lente nomeado, f! IH~ dentro de SPis mezcs não 
comparccPr para tornar posse, sPm communic:tr· ao llirertor a 
razão justilicatiya d<' sua demora, perder;í a catleira para a qual 
fi1i nomearln, sendo-lhe a pe1111 imposta pt'lo GnvPrno Imperial, 
r!Ppois de ouvida a r<'spectiva SPcçfw do ConsPiho d'Estatlo. 

Art. 1 OG. l~xpirado o prazo, na primeira ltypothese do Art. 
1 or~. o Dircrtor comocará a Congregação, a qual tornando conhe
cimento do farto, c de todas as sua<; circumstaneias, clPeidirá 
SP tem lng-ai' ou não o processo; expondo minuciosamente os fun
damentos da decisão que tomar. 

Se for aillnnativa, o Dircelor a n·mctlcrú por copia, cxtra
hida da aeta, com todos os documentos que lhe forem eonccr
ncntcs, ao Promotor l)ublico da Comarca da Capital para inten
tar a aecusac;ão judicial por crime de responsabilidade; e dará 
parte ao Gnvnrno assim do rpw rpsohPo a Congregação corno ria 
marrha c n•sultado do proersso, quando csln tiver lugar. 

Na s~gunda hypothesc do eitado Art. 10'~, o Direetor dará 
parte ao (~on~ruo ch o:;eorrido a lirn de proceder-se na confor
midad<' do mesmo Artigo. 

Art. 107. Na hypotltesc do Art. 105 verilkada a demora 
da posse, c dceidida pela Congrt'gat;ão a procrdcncia on impro
CPdcncia da justificação, se tiver havido, o Direc!or parlicipani 
ao Govemo o que oceoner, para sua final dPt:isiio. 

Art. 108. o., Lenlf~S se apn~~PI1larãn rk lJt~ca nas respecti
vas aulas e aclos academicos, ;í hora marcada, I' Sl'rão sempre 
os primeiros a dar o exemplo tk cnrlezia o urbanidade, <thslen· 
d11-se absolulamcntP de propnf:'<H doutrinas subvcrshas ou pcri
~.;osas. 
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Art. 109. Aqucllcs que se deslisarem destes preceitos, serão 
advertidos camarariamente pela Congregação, a quem o Dirccto1· 
he obrigado a communicar o facto reprchellsivel. . 

Art. 110. Se não for bastante esta adverlencia, o Director, 
ouvindo a Congregação, o commu:1icará ao Governo, propondo 
que sejão applicadas as penas de suspensão de tres mczcs a ltum 
anno com privacão de \'encimer.tos, e se observará o que a tal 
respeito for pelo mesmo Governo determinado em Resolução de 
Conmlta da Secção dos Negocios do lmpcrio do Conselho d'Es
tJdo. 

SE!'Ç.\0 11. 

Da (requencia dos Estudantes e da Policia academica. 

Art. 111. As faltas dos estudantes serão todos os dias no· 
fadas por hum Bedel em h uma caderneta que, no fim de cada 
lição, será examinada , corrigida, c rubricada pelo respectivo 
Lente na pagina do dia. 

Art 112. Quarenta faltJs, embora abonadas e 10 não jus. 
ti!lradas fazem perder o anno. 

Sete faltus não abonadas fazem preterir os estudante da 
ordem em que seu nome esliver collocado para o acto, que só 
poderá ter lugar depois de terminados todos os do Curso. 

Art. 113. Os estudantes, quando derem faltas, deverão 
justifica-las no primeiro dia em que comparecerem, ou ao mais 
tardar no dia seguinte. 

A justificação será dada ao respectiYO Lente, que fica au
torisado para abona-las, se achar fundadas as razões, ou os do
cumentos apresentados. 

Art. 114.. Incorre em falta , como se não tivesse vindo á 
<lula, o estudante que comparecer depois do 1. • quarto de 
fwra, o que sahir da aula sem licença do Lente, e o que de
clarar , que não estudou a lição. 

Incorre em quatro faltas o estudante que não comparecer 
em dia de sabbatiua sem motivo justificado, e o que nesse dia 
retirar-se da aula antes de começados os exercícios, ou depois 
delles antes de chegar a sua vez de fallar, e em duas o que se apre
sentar depois de principiados os ditos exercicios, podendo ainda 
assim ser para elles chamado pelo Lente. 

Art. 115 O estudante que perturbar o silencio, causar 
desordem dentro da aula, ou nclla proceder mal, será reprchen
dido pelo Lente. 

Se não se contiver, o Lente o faní immediatamente sahir 
da sala , ordenando ao Bedel que IIJC marque huma fal'ta e tome 
nota do facto na sua caderneta para ser levado ao conhecimento 
do Jlircctor. 

~c o estudante rccu~ctr s:.{!!Ír, ou se usa!· de palavras des-
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J'espcilosas, o Lente fad tomar por termo isso mesmo pelo Bcdel, 
c dará logo parte do occorrido ao Director. 

S<J o Lente vir que a ordem não póde ser restabelecida , 
suspenderá a lição , ou sabbatina, mandando pelo Bedel tomar 
os nomes dos autores da desordem para o fim acima indicado. 

Art. 116. O Director logo que tiver noticia do facto, nas 
duas ultimas hypotheses do Artigo antecedente, fará vir á sua 
presença o culpado ou culpados, e depois de ler publicament~ 
a parte dada pelo Lente, e o termo lavrado pelo Bedel, imporá 
a pena de prisão correccional de 1 a 8 dias. 

Art. 117. A prisão correccional só terá lugar, dentro do 
cdilicio da Faculdudc, em lugar convenientemente preparado, 
c d'onde nos dias lcctivos sahirá o deliquentc para assistir ás 
lições, ou para ir fazer acto, se este tiver lugar em occilsião 
em que o estudante ainda não lenha preenchido os dias de prisão. 

Art. 118. Se a desordem for dentro do edificio, porêrn 
fúra da aula, qualquer Lente ou empregado, que presente se 
achar, procurará conter os autores em seus deveres. 

No caso de não serem altendidas as admocsta«:õcs, ou se 
o successo for de natureza grave, o Lente ou empregado que 
o presencial' deverá immediatamente conuuunicar o facto ao 
Direclor. 

Art. 119. O Dircctor, logo que receber a participação, 
ou ex-of!icio quando por outros meios tiver noticia do facto 
tomará dclle conhecimento , fazendo comparecer perante si o 
estudante ou estudantes que o praticárão. 

O comparecimento terá lugar na Secretaria . 
. Art. 120. Se depois das indagações a que proceder o Di

rector, achar que o estudante merece maior correcçilo do quo 
huma simples advcrtcncia feita em particular , o rcprehenderá 
publicamente. 

Art. 121. A reprehensão será neste caso dada na Secreta
ria, em presença de dous Lentes , e dos empregados, o de 
quatro ou seis estudantes pelo menos ; ou na aula a que o 
estudante pertencer, presentes o Lente, e os outros estudantes 
da mesma, que se conservarão nos respectivos lugares. 

A lodos estes actos assistirá o Secretario, e de todos elles, 
hem como dos casos referidos no Art. 115, lavrará hum termo 
que será presente na 1. • Sessão da Congregação, c trauscriplo 
nas informações dadas ao Governo sobre o procedimento dos 
estudantes. 

Ar L 122. Se a perturbação do silencio, a falta de respeito, 
ou a desordem for praticada em acto de exame, ou em qualquer 
acto publico da Faculdade, ao Lente que o presidir competiní 
procede~· pela maneira declarada no citado Art. 115. 

Art. 123. Se o facto de que se trata no Artigo antecedente 
c na segunda parte do Art. 118 for praticado por estudante do 
ultimo anno qu~ já lenha feito acto, o I~ente ou Direelor dcver<i 
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Je\·;u· tudo no conlwcímf'nlo da Congrrgação, a qw1l poderá 
substituir a pena úc pris;lo pela do relen..-ão úo diploma, ou 
úemora na eollaçiio do grúo até tlous mczes. 

Se o estudante ni1o for· da ·aula em que praticar a desor
dem, o Lente, procctlendo como se determina no Arl. 115, dará 
parte de tudo ao Dircetor, que e111 lugar da pena de hurna 
falta impor;í a de reprelwnsão publica ou a de hum dia de 
prisão, ohrJnúo em luúo o mais, como nas outras hypothcsps 
do citado .\ rligo. 

,\rt. t2·l. ~c o Director entender que qunl<ltwr· dos delidos 
marcados uos Arts. 115 c 118, mr,rccc, p!'las eircumstaneias 
qw~ o acornpanllárão, mais seYcra punit,'ão do <1ue a do Art. 
116, mandará lavrar lermo de tudo pelo Secretario, com as 
razões que o esludunte all<>gar a seu faYor, c com os depoi
mentos das testellltllJhas que souhf'rl'lll do facto, c o aprescn
tarj á CongrPga~·iio. Esta depois de empregar os meios ncces
sarios para se conhecer a venlade o condemnará ú prisão atú qua
n~nla dias, c ú perda do anno, quando não lwja pena maior 
imposta por esl<·s l~slalutos. 

Art. 125. Se os PslU<hlllles combinarem entre si para nt~
nhurn dl'll<•s ir ú nula a cada llum dos que não justifiquem 
a aus•·ncia será imposta a pena de 5 f<Jltus, c os cubeças serão 
punidos eom a perda do anuo. 

Art. 126. Os csludanl<'s, que arranrarf'rn edital dentro do 
f'di!icio da Faculdade, ou praticart~rn aclo de injuria, dentro 
ou fôra do mesmo Pdilicio, por palavras, por escripto, ou por 
qual<pwr outro modo eontra o Di redor, ou contra os LPntes, 
serão punidos COIII as penas de prisão de hum atú tres mezcs, 
ou eom a de perda de hum al{~ dous a1mos, conforme a gra
vidade do caso. 

Art. 127. Se praticarem dentro do edificio da Faculdade 
actos oiTcnsivos da moral publica e da Religião do Estado, on 
SC em quai<(Uer !ngar OU lJOl' qualquer modo que S!'ja, dirigi
rem ame<.~ças, tentarem aggrcssão, ou vias de facto contra as 
pessoas indicadas no Artigo antecedente, serão punidos com o 
dobro das penas alli declaradas. 

Se ciTcctuarem as ameaças , ou realisarem as tentativas, 
scriio punidos com a cxclusiio dos estudos em qualquer das 
Faculdades. 

As penas deste Artigo c do antecrdcnlc não excluem aqucllas 
em que incorrerem os delinqucnks segundo a Legislação Geral. 

Art. 128. Se os delielos dos ,\rlip;os antecedentes fon•m 
praticados por estudantPs do ultimo anno serão punidos com 
a suspensiio do acto, com a demora da collação do grúo , ou com 
retenção do diploma, se aqucllc j<Í tin~r sido confi•rido, pelo 
l!'mpo corT<•spotHlente ao das penas marcadas nos lll<'SIIJOS Artigos. 

Art. t 2!1. As penas de prisão corrceciona I por mais de H 
diêiS, dr~ rclenr:ão dos diplomas, de 'uspr·nsi'io do aclo dr~ pPrda 
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do anno e de exclusão, serão impostas pela Congregação, da 
qual se admittirá nos quatro ullirnos casos recurso para o Gover
no, sendo interposto dentro de 8 dias contados da intimação. 

O recurso terá tambem lugar quando a pena de prisão for 
por mais de dous mezes. 

O recurso será suspensivo nos casos de perda do anno ou 
de exclusão. 

O Governo Imperial, a quem serão presentes todos os papeis 
que formarem o processo, resolverá por Decreto, confirmando, 
revogando, ou modificando a decisão, depois de ouvida a Secção 
respectiva do Conselho d'Estado. 

Art. 130. O estudante, que chamado pelo Dircctor, nos casos 
dos Arts. 1J 6 o 119, não comparecer, será coagido a vir á sua 
presença debaixo de prisão , depois de lavrado o termo de dcso
bediencia pelo empregado que o for cham<~r, requisitando o 
Director aquelle auxilio da Autoridade policial ; c Jazendo-o 
processar em seguida como desobediente pelo fôro commum. 

Neste caso, qualquer acto de resistencia á Autoridade poli
cial importará a perda do anno , e se a resistencia for seguida 
de offensas physicas , a expulsão da Faculdade ; alêrn das penas 
em que tiver incorrido pela Legislação Geral. 

Art. 13J. Todos os mezcs o Bedel de cada aula apresen
tará ao Secretario a lista das faltas commcttidas pelos estu
dantes durante o mez anterior ; o Secretario formará hnma lista 
de todas, com declaração dos dias em que forão dadas, c a 
transmittirá á Congregação mensal. 

Art. 132. Nesta serão combinadas com as listas dos Bedcis 
as notas dos Lentes, que declararão as faltas que houverem 
abonado. Sendo tudo considerado pela Congregação, esta as jul
gará, podendo ser recebidas as justificações, que até Psse mo
mento o estudante exhibir. 

Art. 133. Terminado o julgamento da Congregação, o Se
cretario organisará a lista das faltas cornmcttidas durante o mez, 
accrescentando as dos mezcs anteriores; e fazendo-a acompa
nhar das notas correspondentes a publicará por edital , c pela 
imp1·ensa. 

Art. 134-. O julgamento das faltas não terá lugar, se não 
depois que o estudante comparecer: as que forem dadas antes 
dessa epocha , serão lançadas na lista com a observação de conti
nuação da ausencia. Se o estudante perde1· o anuo farse-ha esta 
observação no mez em que isto se verificar, não sendo mais 
inscripto na lista. 

Art. 135. Os estudantes quando as faltas procederem do 
não comparecimento ás aulas, podt~riío reelarnar, <~ssirn contra 
a nota que lhes for lançada pelo Lente, corno eonlra a decisão 
da Cougregação. 

As reclamações dt>verão ser apresentadas. dPntro de 3 dias, 
''O!ltar!os ou da nota do L~nte ou da publie<H;ão da lista, ao 
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mesmo Lente, ou ao Dírector, para serem pr~enles á Con
gregação. No caso de continuarem as faltas, os 3 dias serão 
contados do em que comparecerem. 

Art. 136 As reclamações, de que se falia no Artigo ante
cedente, não serão admiltidas, srnão em 2 casos : 1. o se o 
estudante negar as faltas: 2. o se o j ulframento dPllas for dado na 
sua aHsPncia. 

Art. 13í. Os LPnll's PX•'rcerão a policia dPntm das respe
ctiyas aulas, P nos aetos acarkmkos a que prPsidirem. Deverão 
r~miliar o Direclor na rrwnH!Pn~·iio da ordem e respeito dentro 
do Pdificio fia Faculdark. 

Art. 138. A Congregação fará chPgar ao conhecimento do 
Governo todas as informaçüP5 que pndPr- ministrar sobre o apro
witamcnto e proredinlí'nlo moral c rhil dos estudantes que 
tin"lrem concluído o Cnrso acadenliro. 

Art. 1:~9. A policia que dew ser obsen·ada riPntro do edi
fh'io da Facnhlarlc, tanto pelos Lentes, empregados, c estu
dantes, como por pessoas estranhas ao corpo academico, for
mará o ohjer.fo do Re;.mlamcnto Pspr·r·ial f!HP o Governo org-a
llio;arrí onYidas as F.wnldadf's. 

'ITITLO JIJ. 

Vos CIIIJn·cgado., das Faruldarle.~. 

CAPill'J(l 1'\ICO. 

Do Bi!J!iothccario, SI'Ncfario e mai.~ empregados. 

Art. 1!..0. l~m cada FacnldadP haverá hu ma Bíbliothcca 
destinada especialmente para o uso dos LentPs, P dos alumnos, 
mas que St'r;i l'r<mqnearla a todas as pessoas, que ali i se apre
SPntun~m decP!'t('DJI'llle vPs!idas. 

Scní formada com pn•fpn~ill'ia dP linos proprios das seien
cias que se cnsinarPm na Far.uldadP. 

Art. 141. A Bibliol hPca Pstarli a rargo de hum llibliothP
cnrio, qnP !Pr;í hum Ajnil:mtP. 

Art. f!d. O ,\jwlanle sp:·:í ent·nrrPgado da escripturação 
da Bibliothcca. e do trabalho int('I'IIO dn mesma, que pelo 
Hihliothecario lhe for assignado, c, quando este não se ache prc
~ente, o suhstí!uírâ, ronfonnando-s1~ sempre rom as ins!rucçõrs 
que ddlc rcrPher. 

Art. 148. l\os imp('(limenfos do BihlíollíPCario, o Ajudante 
I·CI'I'Plwní a p:ratificar,iio des!", e SP passar de 30 dias, ou se 
ainda nntPs ri•' st~ coillpletar r•s(l' prazo for dP nalul·r·za tal, que 
indiquP prolnnf.!ar-se por IlJais tP!IlfHl, o llircdor dPsi;..tnilr:Í hum 
dos Pmpn•g;HlPs da Faculdaflr para !iiZPr as VI'Zr's do Ajudante. 

Ar!. 1H r:Hia Fill'llidadt•(P!':Í lil!lll s .. crdario, ()qual, alt·m 
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de outras funcções que lhe incumbem por estes Estatutos, sení 
encarregado do serviço interno da Secretaria, c da correspon
dcncia do Dircctor. 

Art. 145. Para auxiliar o Secretario no desempenho de seus 
deveres, haverá hum O!Iicial, que fará o scniço que lhe for por 
elle encarregado, podendo o Director tambct11 designar-lhe o 
trabalho que entender conveniente. 

Este Oillcial substituirá o Secretario em seus impedimentos, 
e faltas. 

Art. 11~6. O Secretario deve ser graduado rm Direito. 
Para o lugar de Official preferirá, em igualdade de cir

cumstancias, o que tiver estudos proprios da Faculdade. 
Art. 147. O Secretario c o Oillcial, bPm como o Biblio

thccario e seu Ajudante, serão nomeados por Decreto Imperial. 
Art. 148. O Regulamento, de que trata o Art. 21 ~ 3. o , 

marcará o srrvil;o interno da mesma Secretaria, o nunwro de 
livros que drvc ter, e o systema de sua Pscripturação. 

Art. 1'.9. Jlla Secretaria serão cobrados os emoluml'ntos 
constantes de huma tabella que será annexada a estes Estatutos, 
depois de proposta pela Congregaçiio e approvada pelo Governo. 

Taes emolumentos serão rf'eolhidos á TIH'souraria respectiva 
e formarão parte da renda publica. 

Art. 150. Cada Faculdade trrá hum I>ortriro, dous BedPis, 
f' os Contínuos fJUC forem necessarios para o Sf'l'\iço das aulas e 
dos actos acadcrnicos. 

O numero destes Contínuos será proposto pda Congregação 
ao Goycrno que o marcará por.lh•creto, c h uma vez Hxado não 
poderá ser alterado senão por Lei. 

Art. 15!. o Regulamento a que se refere o Art. tr.8 mar
cará o serviço interno da Secretaria c da Ribliotheea, as obriga
ÇÕ<'S dos empregados das Faculdades, c os distineli\os de que 
devem usar. 

Art. 152. As aposentadorias de tacs empregados serão re
guladas pelo Cap. 3. o Tit. ~.o do Decreto n. o 736 de 20 de No~ 
Ycmhro de 1850. 

Seos \encimentos constarão da Tabella annrxa a estes Esta
lutos. 

Art. 153. A disposição do Art. 147 será executada sem 
prPjuizo do direito adquirido dos aetuacs Secrctarios das Acade
mias Juridicas, que continuarão no exercício de suas funcçiíes. 

TITULO IV. 

Arl. J 51. Firão supprimidos os lugares dl~ Correii'S, cujo 
~e1 vi~·o seriÍ desempenhado pelos Continuos, dncndo ser de pre-
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fert"ncia empregados como tae~ os acluaes Coneios, que li\·erem 
as precisas habilitações. 

Art. 155. No primeiro provimento das cadeiras de Direito 
administrativo e de Direito Romano, o Governo poderá livre
mente nomear os Lcntrs. 

Fica-lhe tarl'lbem rl'servado o mrsmo direito para as vagas 
qur se derelll dentro do prazo de hum anuo, sem prejuízo 
dos actnaes Substitutos. 

Art. 1tíü. Os ordPnados e gralilleações do J)ircctor, e dos 
LPnles são os que conslão da Tabella anncxa a estes Estatutos, 
cuja execução, na parte em que cxcedrm os vencimentos já au
torisados pela Lei n." 71!J. de 1\J de Setembro de 1853, dependerá 
da approvação do Corpo LeA"islativo. 

Art. 157. O juramento dos gníos academicos, do Dircctor, 
dos Lenlt's c mais empregados será o que constar do formulario 
das Faculdades. 

As cartas de Bacharel o de Doutor serão passadas segundo 
os modelos tambcm juntos ao mesmo formularia. 

Art. 158. Os Lcnll's quer Cathedraticos quer Substitutos 
terno as honras dt~ Desembargador. 

Os CathPdratieos que tiwrern senido por 25 annos e con
tinuarem no e.\Prcicio de suas funrçüPs, a aprazimento do Go
n~mo, lerão, alôm das vantagens da Tabella acima citada, o 
Titulo de Conselho. 

O Director que servir com zelo por espaço de 3 annos terá 
direito ao mesmo Titulo. 

Art. 159. Han~rá na Facnl<lado hnm sello grande, que 
st>rrirá para os diplomas academicus, c somente poderá ser em
preg-ado pelo Dircdor, e outro p<'qw·no para os papds, que !orem 
expedidos pt>la Secretaria. 

A fórrna dos sellos continuará a ser a mesma existente nos 
actuaPs Cursos Jurídicos. 
Art. 160. A borla, fila das cartas para o sello pendent<', terão 
a fórma c côr atú agora seguida. 

O eapello será lambem da mrsma côt· e do ft>itio que for 
adoptado no lbrruulario a que se refere o Art. 157. 

As cartas aeademicas SPrão lavradas em pPrgmuinho, impres
sas c preparadas :r ex pensa:; daquellPs a quem pertencerem ; de
vendo seguir-se Plll tudo o IIICSlllO modelo para ambas as l"acul
dadrs. 

Art. HH. l'íão se passaní segunda carta senão nos casos 
de perda justificada, c com a competente rPsalva lançada pelo 
Secretario c assignada pelo Director. 

Art. 162. Ao Dircclor compete, ücerca dos rstndos prc
paratorios, exercer tambcm toda~ as attribuiçõcs, que são nestes 
Estatutos conferidas á Congregação da Faculdad<~, em relação 
aos r]('gorios drsta. 

,\rt. 16:J. O l;o,·crno fica aulori~énln, rtuando julgar con-
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\'cnicntc , a estabelecei' premios que serão ilistribuidos no fim 
de cada anuo lectivo por hum certo numero do estudantes , 
que mais se distinguirem nos diversos annos da Faculdade ; .re
gulando o processo da distribuição, e a maneira de serem con
feridos. 

Art. 164.. Na Sessão do encerramento a Congregação en
carregará a hum dos seus Membros do apresentar, na primeira 
Sessão do anuo seguinte, huma Mcmoria historica-academica em 
quo se relatem os acontecimentos notaveis do anno findo. 

Nessa Memoria será especificado o gráo de desenvolvimento 
a quo for leyada, nesse mesmo período, a exposiç1\o das dou
trinas nos Cursos publicos c naquelles, que por autorisação da 
Congregação se instituírem pat'licularmcnte para ampliação ou 
auxilio das matcrias obrigatorias. 

Lido o trabalho, e approvado, será recolhido á Bibliotheca 
para servir de chronica da Faculdade. 

Art. 165. Os presentes :Estatutos serão desde já postos em 
execução até definitiva approvação do Poder Legislativo. 

Art. 166. Logo que forem publicados, o Governo ordenará 
ús Congregações que proponhão as Instrurções que forem con
venientes para a execução e desenvolvimento dos mesmos, na 
fórma do ~ 3.0 do Art. 21, a fim de expedir os Regulamentos 
necessarios , cujas disposições serão commnns a ambas as Fa
culdades. 

Art. 167. Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do lHo do Janeiro em 28 de Abril de 1854.. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra:. 
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Tabclla dos vencimentos do Dircctor, Lentes c mais Em
pregados das Faculdades de Direito , a que se 1'efe

rem os Estatutos de 28 de Abril. 

Direclor ....................... . 
Lento Cathedratico ............. . 
Lente Substituto ................ . 
Secretario ..................... . 
Bibliolhf'eario .................. . 
Otlirial de Seerdaria ............ . 
Ajudante do Bibliotheeario ....•.. 
Porteiro ....................... . 
l.ontinuo •...................... 
lledel ......................... . 

Ordenado. Gratificação. 

2.800~000 
2.000~000 
1.200;-JlüOO 

800;>000 
800::1J000 
500i000 
500.:)000 
500;;>000 
400.j000 
400;11000 

1.200:til000 
1.200:rr000 
1.200~000 

600;'ll000 
600~000 
300iil000 
300~000 
300:w000 
200~000 
200~000 

Se algum LPntc !'lfl'cliyo Pxercer o cargo de Directül', 
pcreelwrá, nesta qualid;1de, somente a ditferença entre os seus 
Yencimentos e os do dito cargo. 
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DECRETO N.o 1.387 de 28 de Abril de 1854. 

Vá no~·os Estatutos ás Escolas de JJfcdicina. 

Usando da anlorisação concedida pelo Decreto N. 0 714 de 19 
de Setembro de 1853 : Hei por bem que nas Escolas de l\lrdicina 
do lmperio se observem os Estatutos, que com este haixão, 
assignados por Luiz Pedreira do Coutlo :FPrraz, do ]\]eu Con
selho, Ministro !' Secretario d' l~stado dos Ncgocios do lmperio, 
que assim o tenha entendido, e faça executar. Jla)acio do !tio 
de Janeiro em vinte c oito de Abril de mil oitocentos cil.coenta 
e quatro, trigcsirno terceiro da lndcpcndcncia c do lmperio. 

l.om a Hubrica de Sua l\lagrstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Estatutos para as Faculdades de ~ledicina, a que se 
rr,ferc o Derreto desta data. 

TITUto I. 

De sua organisaeão. 

CAPITULO I. 

Da instituirão das Faculdades. 

Art. 1. o As acluaes Escolas ou Faculdade de Medicina con
tinuarão a denominar-se- Faculdadrs de Medicina- designan
do-se cada huma pelo nome da Cidade em que tem assento. 

Art. 2. o Cada Faculdade srní regida por hum Director, 
e por huma Junta composta de todos os Lentes, a qual se in
titulará- Congregação dos Lentes -

CAPITULO 11. 

Dos Cursos da Faculdade. 

SECÇÃO I. 

Do Curso de Jlledicina. 

Art. 3. 0 O Curso de :\ledicina ser;í. <k seis annos, S[)ndo 
as m:Itrrias do ensino dislribaidas pelas srguintcs cadeiras. 
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1.• Anno. 

1. • Cadeira- Physica em geral, c particularmente em suas 
applicações á Medicina. 

2. a Cadeira- Chimica c Mineralogia. 
3. • Cadeira- Anatomia descriptiva ( demonstrações anato

micas). 
2. • Anno. 

1. a Cadeira- llotanica c Zoologia. 
2.a Cadeira- Chimica organica. 
3. a Cadeira - Physiologia. 
4. a Cadeira- Repetição da anatomia descriptiva, sendo os 

alumnos obrigados á dissecções anatomicas. 

3.• Anno. 

1.• Cadeira- Continuação de Physiologia. 
2. • Cadeira- Anatomia geral e pathologica. 
3. • Cadeira- Pathologia geral. 
1.• Cadeira- Clínica externa. 

4.• Anno. 

I. • Cadeira- Pathologia externa. 
2.• Cadeira- Pathologia interna. 
3. • Cadeira- Partos , molestias de mulheres pejadas c de ro

cem-nascidos. 
1.• Cadeira- Clínica externa. 

5.• Anna. 

1. • Cadeim- Continuação de Pathologia interna. 
2. • Cadeira- Anatomia topographica , medicina operatoria 

e appat·eihos. 
3. a Cadeira - l\lateria medica c therapeutica. 
-i. a Cadeira- Clínica interna. 

6.• Anno. 

1. • Cadeira - Hygiene c Historia da Medicina. 
2. • Cadeira- Medicina legal. 
3. a Cadeira - Pharmacia (com frequencia da officina phar

maceutica duas vezes por semana, com os alumnos deste curso). 
4. • Cadeira - Clínica interna. 

Art. 4.• Cada huma destas cadeiras, cujas materias não 
forem repetidas ou continuadas , será regida por hum Lente. 
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.\ tk .\natomia uesnipliva será rolllllllllll aos alllllliiOS tl" 
i: ,. llo 2." armo . 

. \ t],~ l'hysiologia aos do 2." c do 3.'' anno. 
A lle l'atltologia interna aos do ·L o c do 5. o anno. 
A dt~ Clínica externa aos do 3." e do 4." anno. 
A de Clinira interna aos do 5." e do G." anno. 
As Faculdades pollerão propor ao Coremo as modilica

';i"íl'S que na presente distrilmiç11o das cadeiras purcccrem mais 
convt•nicntcs ao ensino; c o Governo rcsolrerá corno entender 
mais ac!'rtado . 

. \rt. ;,.o As materias du Curso medico ~cr::ío dilillillas e111 
I l"f'S Sel:l"lks: a saber: 

· llas Scicncias acccssorias ; 
J las Scieneias cirurgicas ; 
Has Scicncias medicas . 

. \ I." Secção comprehcnderá : 
A endcira de Physica; 
:\s fie Chimica e Mineralogia : 
,\ de Botanica c Zoologia; 
.\ de l\ledicina lt'gal ; 
,\ de Pharmacia. 

A ~-" As eadeiras de Anatomia dt•>•:riplira t' gt•ral: 
A de Pathologia t•xlcrna: 
A de Anatomia lopoi'rapltil'a, !lll'dirina operalori<l 

·~ apparelhos; 
A de Partos, rnoleslias de mulheres pt~adas c de 

rcccm- nascidos; 
A de Clínica exkrna. 

A 3. • A cadeira de Physiolügia; 
A ele Palhologia geral; 
.\ de Pathologia interna; 
A de Maleria medica e lherapeulica; 
A de Hygicne e Ltisloria ria 111edicina; 
A de Clínica interna . 

. \rL G." Ah\m dos respecti\os Lentes ealla Secção conser
\·ará o nu1nero de 2 Substitutos. 

Terá mais o numero de Oppositorcs que o Governo defi
nitivamente determinar sobre proposta das Congregações. 

Fica o Goyerno autorisado para supprirnir os lugares do 
Substitutos, á proporção que forem vagando, e quando houver 
Opposilores habilitados c em numero suillcientc, precedendo sem
pre audicneia, ou proposta da Congregação. 

SEq:,\o Jl. 

Do Curso phannf!cwtico c oóstetricio. 

Art. 7." Continuão incorporados ás Faculdades de Medicina 
"' I :urso' pharrnaePHtieo e obstetrieio. 
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O primeiro será de trcs annos c o segundo de dous; dis
tribuindo-se as malciras uaquelle pelas cadeiras do Curso medico 
IH! fôrma seguinte: 

t.o Anno. 

1. • Cadeira- l'hysica ; 
2. • Calleira-Chimica c Mineralogia ; 

2. o Anno. 

i .• Cadcira-Botanica; 
2. • Cadeira-H<·pctiçiio ua 2. • cadeira do 1. • anno ; 
3.' Cndeira -Chimica- organica. 

3.• A.nno. 

1." Caueira-Ikpclil;iío da 1. • cndeira uo 2. • anno. 
2.' Cadeira-- -:\Iateria medica. 
3. ·' Cadcira---l'harmacia. 

Alêm da frequencia das aulas referidas, os alumnos dcsto 
Curso pra!karão diariamente desde o 1. • armo em h uma o!Ji
cina phannaceulica, que o Governo, logo que for possin~l, es
tabelecerá, com autorisação do Corpo Legislativo, no cdilicio de 
cada Faculuade. 

Em quanto se não crcar esta oflicina, a pratica terá lugar 
na <tne for designada pl'la Congregação , dando-se ao Director da 
mesma oUicina hurna gratificação annual Hxn, ou proporcio
nada ao numero dos alumnos, confGrmc o Governo determi-
nar. 

Art. s:· O Curso ohstetricio consistirá na frcquencia, em 
ambos os annos, da cadeira de partos do !L o anno medico ; e 
mais na da respectiva Clinica da Santa Casa da Misericordia, 
fazendo-se os exercidos em enfermaria especial ; ou, sempre 
debaixo da dirccção do respccliYo Lente, crn hmua casa de 
maternidade que o Governo creará, quando for possiyel , sobre 
proposta da CongrPgação , c depois de approvada pelo Corpo 
Legislativo a despcza nccessaria. 

CAPITULO lll. 

Dos Gabinetes e mttros estabelecimentos cspeciaes. 

Art. 9.• Alem das enfermarias proprias para o ensino de 
Clinica, serão fundados em cada Faculdade : 

Hum laboratorio chimico ; 
Hum horto botanico ; 
Hnrn gabinete de physica ; 
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Hum do historia natural~ 
Hum de anatomia; 
Hum de materia medica ; 
Hum arsenal cirurgico ; 
Huma oflicina pharmaceutica ; 
R os amphitheatros precisos pam as lições c demonstrações 

das materias, que os exigirem. 
Todos os gabinetes, amphitheatros , e quaesquer estabele

cimentos desta natureza ficarão debaixo da immediata direcção 
dos Lentes, que ensinarem as materias . para as quaes forem 
creados. 

O Governo instituirá Escolas praticas. como, c quando 
julgar conveniente, sobre proposta das Congregaçües, prece
dendo porôm sempre autorisação do Corpo Lt'f.Üslalivo. 

Art. 10. Na falta de hospitaes por conta do Estado, os 
Directores das Faculdades, de conformidade rom as instrucções 
que receberem do (~overno, se entendPrão com os Provedores 
das Santas Casas ele l\liscricordia, a fim de que estes ponhão 
:í disposição das mesmas Faculdades as enf('f'marias ncccssarias , 
c salas proprias, tanto para as dissecções e autopsia, como para 
os actos academicos, que tcnhão de ser praticados em tacs 
estabelecimentos. 

Art. 11. A's Congregaç<Jes incumbe providenciar no que 
for concernente ao material das enfermarias que o f~overno 
crear , ao tralnmento dos doentes, e ao serviço que deve ser 
feito pelos alumnos e por quaesqucr outros empregados~ a fim 
de que os exercícios academicos possão ser cabalmente desem
penhados. 

Os Directorcs farão executar as providencias indicadas pelas 
Congregações , c solicitarão dos Provedores as que dependerem 
destes, na hypothesc do Art. 10. 

Art. 12. As Congregações formarão c submetterão á appro
vnção do Governo instrucções especiaes para o rcgirncn e admi
nistração dos hospitaes, gabinetes, c mais estabelecimentos acima 
declarados. 

CAPITULO IV. 

Das Commissõcs, c investigações em beneficio da sciencia, e 
do ensino da medicina. 

Art. 13. De tres em trcs annos cnda huma das Congre
gações deverá propor ao Governo hum Lente, ou Opposilor para 
ser encarregado de fazer investigações scientificas c observações 
mcdico-topogrnphicas no Brasil, ou para estudar nos Paizes es
trangeiros os melhores mcthodos de ensino, c examinar os esla
bclccimenlos e instituições medicas das Nações mais adiantadas 
a este respeito. 
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.\ri. l '.. A respectiva Congn·gação uarit por escríplo ao 
IIOIII"ôHlo inslrueçiícs adequauas para o bom desempenho da in
<'tnnbeneia, designando a <'pocha c duração das viagens e os 
Ju;.:-an•s <JU<~ devení visitar, e impondo-lhe a obrigaçiio dt~ 1'1'

nwtter para os gabinetes da Faculdade tudo quanto for de pn~s
li mo notavel. 

Art. 15. As FaC"llldarks lransmi!lirão, lit!Oia ;Í 011lra, as 
inslnH't;iícs qu<' <~'i.p<'din~m, na fúrrna acima [H·est;ripta, c as 
t·opias dos rl'l;tlorios que rec.:t•bcn·rn dos ~lcdif•os t'lll commissfto, 
di\ i ri indo cnln· si c., objt•elos uteis <!'!C, adquirirem SC!II(ll'!' 

qne dos nw . .;:nos houver dnplic'ata. 
Art. IG. Os J>in·eton•s se corrcspondcnio t'Olll os nomPa

dos árerca de lorlos os dcscobrimc!llos c mell:oramPnlos impor
tantes para a sciPn<·ia. 

0:; nomeados por sua partn prt·slar-sc-hfto ü !'OIIIpra e n·
mrssa dos ohjPclos, qnP lhes forl'm t•ncornrneiHiado<; para uso 
das Faruldadt•s, as quars para r•stc fim lhes rninisl.rariro os 
IIH'ÍOS llf'CPSSai'ÍOS. 

Art. 17. .\s propostas dP f!IH' !rata o Art. 1:~ não ft•r;io 
lugar SPill pi't't'l'dt•r a aulorisaçiin d<t Cn1·po L<•gislatho para a 
despr•za indisp••ns;n Pl. 

A quantia rwr·t•ssaria para esk fim SPr;i soliciLtda pdn (;o
\·cnw, rkpois dt• om ida a Congrpg·at;<in. 

Art. 18. Os llin·dorPs riP cada Faculdade \l'lar;io no enm
prinwnto das inslntet;(íes qnt· fon~rn dadas aos Cltt';llTegados das 
inresli;:ia<;iío•s nu ohsPrvaçfir~s a qrw SI' rdi'r<~ o ,\rtigo 1!J, 11'
rando iÍ Jll't'St'IH;a d;t Congregação ~~ do l;o\1'1'110, tan'o o que 
orcol'l't'l' durantt• a r·o!nmissão como o rr·sultado fi;;;il dt•s!a. 

O Governo, onrida a Congrcgaçfto, cassará a nomt~açüo da
quelle dos ditos Pnr·a;T<'i;ü!los qur não cumprir suas obrigações, 
P o mandará n•colhPI' ao Paiz dcnl;-o dn prnzo qnr lhP marcar, 
findo o qual !'Pssal';io os supprimentos, que llw hourPr con
t'Prlido. 

Art. 1!J. .\li<m do qtH' dispoPrn o Artigo ant••cPdPnt<•, S<' o 
Agente diplomatico do Brasil junto iÍ Nat.:fw, r·rn que st· at'har 
qualqnrr dos nornrados, rceonlH·cer que rsiP nfto pn·Pnehl' os 
seus devt'rt's, inunediatamcnte o parlicip<triÍ ao 'linistro e St•
r:rctario fi' Estado dos ]\'pgot'Íos do lrnpt•rio, para que possa ter 
lugar o procPdimr•nlo rf'!i•rirlo na ultima parte rlo dtndo Artigo. 

C\ Pnrr.o , .. 

na.< hnhilila('IJI'S dos Fantltolil'nS (/1/{0risados com diplomas 
dr :ll'mlrmias mt f'nil'r'l'sidadcs rstrrTII!JÚI'a.<. 

\1'1. :w. Os llnulolr·,; ou Bal'llill't~b; Clll nwdicina, ou cirur
ç:~;<, fJIII' .,,. al'ilan·nl at1lnrisados para r·urar r'lll \irlndt• dt• di
pl"'l'"' d•• \r·.JrJ<'IIIÍ:I' 'lll l"nil<'i''Í•I:td<"• ••:;lf'illl!!t'if';·t,;, ri<•Vt,r;in, 
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S(~ quizerrrn exercer a sua arte no lrnpPrio, ltahililar-sc pre
viamente por meio de exame de suillciencia perante qualquer 
das Faculdades. 

Para serem admittidos a estes examrs serão obrigados a 
aprrsentar : 

% 1." St•us diplomas ou tilnlos originacs, c na f<1lla abso
luta dclles, provada perante a Congregação, documentos au
thrntieos que os substituão, srndo necessaria neste caso previa 
anlorisação do Governo. 
~ 2.• Justificação de idrntidadr dP JWSsoa. 
~ 3." DocumPntos que aborl!'m a sua mo1·alidad('. 

Os títulos, documentos, P qna.-squ!•r p;qwis, qne Pxlii
hirem, dl'Vcrfío estar I'l'conhccidos pl'las Autoridadt•s brasileiras 
n•sidcntPs no Paiz em que ti VCI'l'fil sido passados. 

A falta desk rcconhecinll'nlo poder;í srr supprida , ('In r:ir
rumstancias extraordinarias, por informaçüPs oflil'iaPs dos ,\gPn
tns diplomatieos on consularrs da l\açilo a q1u· JH'rl!•ncen·m, 
residcntl's no Brasil. 

Art. 21. Hceonheeida a autlH•nlieidadP do titulo, !' Yl'l'i11-
carla a identidade da pessoa pdo I>ireclor da Faculdade , o 
~~·cn~tario dará ao prt'lendPnlc guia pai·a o paga111ento da rcs
p<'diva 1<~:\a; snlisfcita a qual, se rnarcariÍ <lia para o PX<Jill!'. 

Art. 22. Os que pr!'tPrHit-n·m oht(·r o gr<Ín d<· Doutor por 
qnalq\ll•r das duas FaculdadPs, possuindo .iú n diln gr;ío 011 n 
dl' Bacllareis !'I!l medicina por alguma Aeaderuia on \)niwrsi
dade estrangeira, serão obrigados a fazer os actos !' !'Xanws, que 
forem declarados no HegulanH'nto a que se rcl(~re o Art. 2!), 
dispe!rsarHio-se-lhPs em todo o caso a freqrwnr:ia das aulas. 

Os que prrtcndcrcm unicamente autorisaçfío para exercer 
a m<'dicina no Irnperio, seriio examinados em Clínica inl!'ma 
c rxtPrna, e sustPntarão thrS!'S, podendo sPr, du ranle a dcfrsa 
dellas , interrogados sobre qual<Ju~r ponto de cirurgia, ou de 
medicina pratica. 

Se a FacnldadP julgar convPninnte poderiÍ substituir, com 
approvaç;io do ·~overno, a sustenl::~çiio de llwscs por outro gc
m·ro de provns, que a experiencia aconselhar. 

Nesta hypothrse o novo systPrnn sú será <'xccutado nos casos 
futuros,. ~ nella não se comprrlwndern os que estiverem pen
dentes na oecasiiio em que sn fizrr a alteração. 

Arl. 23. Os Cirurgiõrs, Hotiearios c Parl(~iras passarão 
igualmPnln por dons examrs,- thcorieo e prntico. 

O 1." versnrá: 
Para os Cirurgiões, sobn• anatomia drscriptiva t' topogra

phi<'a, pntholo::ia exlPrna, partos, oprraçf11·s !' appardhos. 
Para os Holicarios, solm~ chimica, holanica, rnalnia me

dica (~ plwrmal'ia. 
Pilra ;1s l'arlt'iras, solm· partos. 
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No 2." sp obsnrvarão ns mesmns regras adopladas para os 
alumnos da FaculdndP, tendo os Cirurgiües ;í sua disposição 
dous doent<~s para o exame de Cliniea, sendo alem disto obriga
dos a praticar as operações que lhes forem determinadas, e 
podendo ser inlPrrogados sobre as quPstücs de Clinica c de Pa
thologia interna qtw liH'r<'lll relaç;io rom o ohj<'clo !IPslc exame. 

Art. 2'~. Os Pxamo•s Sf'l'ão fPitos sob a prPsidPncia do Di
redor, rwrant .. dous L••n(P-; Calh<·draticos <' hum ~ubslituto ou 
( lpposilor, llll'llo,; quando SI' tratar da snslPnta~·flo de tlwses, 
1'111 <JUP (Prão lu;.:ar (H'ranll' tn•s Catlwdraticos, 1' dous Substi
t ulos ou Opposilon·s 

A dPsign:11;ão dos c·xaminaclon•s s<'r:í fl'ila p1·la Congregn
ção, pn·fc•rindo-sc~ s<·mpn• os prof<·sson·s das mal<·rias das n·s
pccliras ~I'C<;f)Ps. 

,\rt. 2i}. Os inclil icluos compr<'lwndiclos no.-; .\r!igos nnlPcr
tlPn!Ps, i.Í I'XCP(lção das Parteiras, pagnriio ns tnxas <Jlll' forem 
dl'l•·rrninadas por DPcrl'!o sobn· proposta das Congn•g:11:ões. 

,\ri. :u;. l'ara os 1'\ames do<; lkntistas e dos sangrado
rPs, que se quin•r<·rn II;I!Jililar a fim de <'X<'rccrt'III a sua pro
fissiín, ns Con/.!T•'!-!;,~·•iPs lill'ilo 1111111 H<·~imenlo cspt·<·ial, que sujei
! ariío ;Í nppror:H,'iío do ~ ;OH'I'IIo. 

Esl<•s r•xa1nes serão Ji•ilos sc·m rl<'jlf'IH!encia (),. pag-anwnto 
dt> taxa. 

Art. 27. ,\li'·m das taxas, a rJne sP rcft~n· o Artigo 2:>, os 
examinandos dcr<•rão riPpositnr, antes dos r·xnnws, ua Secretnria 
da Faculdadt• a5 propinas tllilreadas no Decrl'lo a que allude 
o dilo Arligo. 

Art. 2H. Os <JIIP forr·m n'JH'or:HJos pcrdc•riio as quantias 
que ti r e rem pngo. 

AJem disso s<í podPrão ser ndmittidos a novo <'xame de
pois de decorrido o prnzo , que for designado pdos examina
dores no termo da rcprO\':JÇão. 

A ri. 29. Aos candidatos ao gr;ío de Doutor que fo
rem approvados se passará carta, corno aos alumnos da Fa
culdade. 

Para os outros será suficiente qne se apostile, nas cartas 
ou diplomas por ellcs apresentados, a respectiva declaração, 
segundo as formulas marcadas no Regulamento especial das Fa
culdades. 

Quer a carta, quer a apostila , serão registradas no livro 
comprtenlc. 

Ambas ficão sujeitas ao pagamento <los mesmos direitos a 
que estão obrigados os filhos das Faculdades pelas cartas quo 
I hcs são pnssnrlas. 

,\ri. 30. Tanto no cnso de approração, como no de re
proraçiío, o Director da Faculdade participará irnm<'cliatarnento 
ao da ou! r a o occorrido, para seu conlweirrwnto, c obscrvancin 
do disposto na sc~undn parte do Artigo 28. 
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Art. 31. 03 Lentes eiTectivos ou jubilados de llniversida
dc~, Faculdades, ou Escolas de Medicina reconltecidils pelos 
respectivos Governos, poderão exercer suas profissões, inde· 
pendente de exame, com tanto que justifiquem perante h uma 
das Faculdades do lmperio aquella circumstanda por meio de 
cerlidües dos Agentes diplornalicos, c na falta deslrs, dos Con· 
sull's brasileiros do Paiz em que tiverem leccionado. 

Art. 32. Admiltida pela Congregação a justilica(:ão do Ar
tigo antecedente, que será acompanhada da de identidade de 
pessoa, o Din'dor fará passar hum titulo Prn que d<·clare o 
reconht•t:imento da mPsma Congrcga<;ão, e a licença que h c 
corH.:euida ao prt'lcndcnte para PXl'ITPr a nwd ici na no I m per i o, 
segundo a formula marcada no ltPgulanwnto a qut~ se rrferc 
o Artigo 2!1. 

CAPI'ITLO Yl. 

Do pessoal da Faculdade. 

SECÇÃO 1." 

Do IJircctor. 

Art. 33. O Director da Faeuldado ser;í pessoa ;.;raduada 
em medicina, c nomeado por Decreto. 

Nos seus impedimentos ou em sua falta servirá quem o 
Governo designar d'cntrc os Doutores em medicina, c proviso· 
riamentc o Lente mais antigo que estiver em exercício. 

Art. 31t-. O Dircctor hc o Presidente da Congregação: rc· 
gula c determina, de conformidade eom os Estatutos e ordens 
uo Gon~rno, tudo quanto pertence ú Fanrldadc, o não estiver 
cncarTPgado espceialmcutc ü Congregação. 

Arl 35. Devem-lhe ser dirigidos lodos os rcqtwrimcntos 
c representações, cujas decisões lhe pertenção; c por seu in
terme<lio levadas ao eonhccimeuto da Congrega<;ão as que ver
sarem sohre objectos da compdencia desta. 

Art. 3ü. Incumbe ao IJireetor, alt\m de outras attribui
çücs ueclaradas nestes Esta tu tos: 

1. o Convocar a Congregação dos Lentes, não só nos casos 
expressamente determinados, como naqudles em que, ou por 
delihcraçüo sua , ou a requisição de qualquer Lento feita por 
cscripto c com declaração do objecto da conroeação , o mesmo 
J)ircclor o julgar ncccssario, marcando a hora da reunião de 
forma quo evite, sempre que for possível, a interrupção das 
aulas, dos exames ou de !Jtlaesqtwr ados da Facul!ladc. 

2. o Transferir, em circmnstaneias graves, para ont r a occa
sião a reunião da Congregação jü comocada, ainda mesmo nos 
casos cr.~1 (lUC cllu deve vcrilicar-sc em epochas certas; e suspcn-
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dn a Sessiw, qilaildo se tome iwlispcnsalel t~sta ltlt'dtda, dando 
Clll qualqtwr dos rasos immediatamente parte ao Go\ enw dos 
1110liyos do seu procedimento. 

3. o Dirig-ir as Sessões da Congregação, observando as regras 
da Secção 2. • deste Cupitulo, c o mais que for adoptado em 
Hegularnentos. 

!,. o Nome<~ r CommissiJes, quando o objedo deltas for de 
simples solcznnid;l!lc, ou pl'los Estatutos u;lo es!Pja expressa
mente dd<'nllinado que a IIOlltCatJto pertence ú Congregaçào. 

ii." .\ssign;1r rmu os LPntes presentes as Adas das Sessões 
da Cong-:·efWt;fío: assig-1wr lambem a correspondcncia olricial, 
assim como totlos os termos lanados em nome ou por ddiue
raçüo tia Congrt'i!at;fto, utt em \irtude destes Estatutos ou por 
ordt>ll! do (;OI t~rilO. 

()." Exerutar e íiw~r t'\Pcutar as decisões da Congregação, 
podendo pon'>111 suspendt>r sua exeruçiw, se forem illcgaes ott 
inj11stas, dando parte immediatamenle ao Gm e ruo, a quem 
compete neslP caso a decisflo delinitiY<l. 

7." Organisar o or<;amcnto annual, e rubrirar os pedidos 
mensaes das lkspczas da Faculdade, consultando a Congregaçüo 
quanto <is t•xtraordinarias q11t~ con\Pnha fazcr-,;e: e levando ao 
conhecimento do (;orerno, para o resolver, qualquer emba
raço l{UC encontre no parecer da mesma Congreg·açào. 

8." Ordcnur, de conformidade com as Leis c ordens do Go
rlento, a realisaçüo das despezas que tenhão sido aulorisadas; 
inspeccionando e fisralisando o emprego das quantias para cllas 
dt>creladas. 

!J." :'\(Hllear, em raso tHW~nte, os empregados subalternos que 
o seniço reclamar, e arbitrar-lhes grati!icações, licando porêm 
a notueação dPpendente de final approração do Governo. 

10. Determinar e n•gular o st·nit;o da ~erretaria e da Bi
bliolhPra, e prtHidenciar sobre tudo quanto for necessario para 
as Sessões da Congn•gac;ão, celebrac;üo dos actos, c serviço das 
<tt!las. 

11. 
sirel, 

Yisilar as aulas e assistir, todas as n·zes que lhe for pos
aos aelos e exercícios esrolares, de tpHtlqucr natureza 

q lH' Sl'jfío. 
1 :!. \"dar na obsen anci,t deslt·~ E,;tatulos: propor ao Go

YPriiO tudo quanto for condw·el!te ao aperfeiçoamento do ensino, 
e ao rcgimen t!a Faculdade, não só ua parte administrativa, 
qtw lhe !te perleurcute, tolllü ainda na parte scientitica; devendo 
rws!P uliimo caso ouYir previamente a Co1•gn•gação. 

l:J. o Excrt·Pr a policia no recinto do edificio da Faculdade, 
]lrtJePdPndo , do modo pn~seri pio nestes Estai utos, contra os que 
perturburem a ordetu. 

14.. o Empregar a maior , igi lancia 11;1 111anutenção dos bous 
···hllltiil''. 
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15." (n,;pcclinnar por si, e por meio de cuumtissues uomrLt
llas d'Pnlre os Lentrs ou Opposilort~s. o estado dos gabinetes e 
eslabelet:imentos scientilicos da Faculdade, observando se estão 
organisados c conservados de maneira quo possão prt~crH·her os 
li ns flp sua e reação. 

16." Providenciar sobre os meios do aperfeiçoaHH'nlo do taes 
e-;tahekcimentos, solicitando do Gmerno ou proJ,Olltlo :í Con
f..\Tt'!>("a(·ão os f!llt' não dcpendt>rem <!Pile. 

1í." :-l!lspPrHit·r por hum a oito dias, .;om privat:iío dos Wll
dmeidos, os t·rnpr<•!.(ados 1lt' f!UP trata o Art. 1H3 quando procr
dl'l"l'lll 111<11, Oll !"oi'Pill fkleixados no I"IIIIIJll'illlPll!O ((p SPUS dl'Yl'
I"I'S, tl-l:Hlll p;t;·\i' <lO Gmt'I"IHl dos moliyos da suspPtlsão . 

. \rt :n. O DirPctor, alt'-111 d;1s pa:"!es ntPns;ws c infor
maç0:~s <[lte dt·wr;Í dar ao (;on·mo dils ocrutTPilrias mais impor
lantt·s, n·al<'I!P:·á no fir11 de eada armo l!•eliyo, hum rdalorio 
drcumslanf"i~Hlo ~-,bn~ os lrahalhos 1ln anno, t·mn a noticia do 
aproveitmnl'nio <!P (":tda hur11 dt·~ aluu;uos, ~~ da n·;~ularidadn 
dP SPH prccl'diawnto; assim eomo soi.>n· o dt•senlpPnlw ,. pontua
lidadt• tb s;•ryi:.:o dt)S LenlPS, p til~ todns cs runrcitm<li"ÍOS fia Fa
l"Uldadt'. 

Art. :m. Os actos do ])in•ctor ti•·<io fkhai;;o da immf'diala 
inspt~qJin do :\linistro P ~it•e;í'!;;rio d" i~st;,do dos .\t·~orios do Im
perio. 

O Pi"Psidt•nll' 1la !'i·oyinria d:r Ba!IÍ;1 podt'i ;Í, nftt~ ohsl;·ntn, 
exig·ir do n•spneliYo Vin•d(lr t'Xplit-;H·tks ;irt·r<·;J tlt• s,·us :H·:m;, 
t' infonrrat;ü<'S su:we quat'SIJIWI' o~:curTeiH:ias d:: Fncnidadl' alii 
~~xistentP, a fim dP as IPY«I' eom suus ohsenut;ül'~ ao em~heci
mento do ( loYell ;o. 

SECÇ.\0 11. 

A rl. /1-0. A Congrcgat;i!o comp<í•'-Sl' df' todos os Lentes , 
Calhooratieos ou Suhstit utos, c dos Oppositores em Pxcreicio 
de alg·uma cadeira. 

E:>l.t•s Ultimos porêm não \orniio rarte Plll SUilS deiilwra· 
ç.õe:> qu:~nuo se tr;rlar do proyimento das eadeiras t~ das sulJsli
tuíções. 

A Congregaç:ío não póde f'xerrer suas funrrõcs SPm que se 
reunu mais de mf)tade dos LPntf•s aeima ditos, que f'slivcrf'm 
Plll serviço ciTcctiyo do mag-istcrio. 

Art. /~ 1. Alêm das Srssiles nos r! ias ddPrminados por Psles 
Estatutos, havení pdo menos huma confNcneia mensal em dia 
que o l)irPl'~or deslg-nar. 

Art. /1.2. J\u HPg:uhmwnln, df' flllL' trata o Art. 29, se esta
belecerá ;\ r.·trma ' dur;;l'iiO (' sokmHidaJPS df'Slas Spssiies. 

A ri. r~:-:. "\s {tdibPrac:i"iPS da CongrPgaçilo SNiíO tomadas 
por maioria absoluta dos :\h·mbros fll'f'Scnles, c ~m Yntn~·flo no-
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lliÍilal, ~i!hO fJllillldO se tratar de qurs!tieS oe iutcresse pessoal, 
em que se votará sempre po1· escrutinio secret(l. 

O Director votará lambem, ainda que não Sf'ja Lente, e 
l'm raso de empate terá o voto de <jualidade. 

Art. 44. Resolvendo a Congn•go<;iio qtw fique em segredo 
alguma de suas <il'risõf's, lanar-se-ha de lia hum a Acta especial , 
!JUP será fechada, lacrada e sPllada com o Sdlo da Fileuldad<'. 
Sobre a capa o ~~·crl'l a rio lan~·ai'<Í a declar<tç<ln assi;mada por 
Pile <' pf'io DirPrlor, de que o ohjf'!'!o IH· ~<'<'I'Plo, e notará 
o dia em que assim se deliberou. 

Esta Acta fl('ará c!coh:tixo da n·spoiisabilidaue do nwsmo SP
<Tf'!ario. 

Art. t.5. Antc•s porôm dP sr> fl'rhnr nAda, dP <JUe trata o 
Artigo ;mteePdPnte, ~~· t'\lr<illir;i hllllli! ('Opia para S<'l' immcdia
lam,·nte l<•vada ao coniiPI'ÍllH'Illo do (;ovPrno hnpPrial, que po
d••r;i ordPnar a sua puhlit:idadP por iniPrnH·dio da Congregação. 

A nwsma Cnn;.:T<'~:u;fto p()(kr<Í itruahtlentp, quando lhe parP
rer opport uno , n·sol wr St'IIWI hant f' publicidade , pn•cedendo 
st'lll[JI'C aulorisat;ito do (;m l'l'lll\: ou Plll casos ur;.u·ntl'S, do Pre
si<kntP da Provinl'ia quanto ;Í da Bahia . 

. \ri. !~6. CompP!P ;i Congn•y;H:ito, ah\111 das outras attri
lmkt11's que por t•sl<'s Estatutos lhe silo confh·idas: 

1." ExPrct•r a inspt•cção seientitiea da Faculdad<~ no tocante 
ao systema e ao nwt l10do dt• <•nsino, aos li nos n COlllfJPIHlins 
sPguidos nas aula.~, propondo qHaf•stpwr rdormas ou alterações 
que fon~m a<·ons:•lh:H!as fWia f'X!H~I'il'IH'ia ou pelo progresso dos 
Psludos da mesma FacultladP. 

2. o Empn·gar a maior rigilancia a fim de cYitar qtw se intro
dnzão pratiras abusivas na dis:·ipliua eseolar e no regimen da 
Faculdade; tendo o maior t•scrupulo na manutenção dos bons 
roslnrnPs, e dando ao Dirretor todo o auxilio no desempenho de 
suas funcçürs. 

3. o Olfen·cer iÍ eonsi de ração do Goyerno os Rf'gnlamentos 
cspcciaes que ent(~rHirr CilllYPniPnlt>s para os dill'erentcs ramos 
do seniço da Facu!d<Jde; e lwm assim as medidas pol iciacs que 
julgar vantajosas á saud1~ publiea e ao exercício regular e legal 
tia merlicína, representando contra qualquer abuso que a este 
n•speito se pratiear. 

SECÇÃO lll. 

Dos Lentes Cathedraticos e Substituto.~, e do.~ Oppositorcs. 

Art. !r,7. As cadeiras da Facul<ladc serão n•gidas pelos Len
tes Catbcdraticos para ellas nomeados, os quaes tomarao, alêm 
disto, parte nos actos para que forem designados. 

Art. 48. Em quanto existir a classe dos Substitutos, serão 
1•stes preferidos para substituírem os Lentes Cathedratieos das 
:-;,·r~·iíf'S r1 qne f'l'l'ff'nrPrern. 
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Os Oppositores servirão como pr~paradores, debaixo da di
recção dos Lentes Calhedraticos ou Substitutos em exe•·cicio. 

Na falta dos Substitutos o Director designará os Opposito
re~ que devão exercer suas funcçõrs , podendo em caso de ne
cessidade determinar que os de huma Secção sirvão proYisoria
mente em outra. 

Esta disposição he applieavel aos Substitutos quando tive
rem de supprir a falta dos Cathrdraticos. 

Todos elles concorrem c tomão parte nos actos da Facul
dade, na conformidade destes Estatutos. 

Art. 49. A antiguidade dos LPntPs aclu<H'S sPr:í contada 
como ai•; agora, nas dassPs a quP JWrkn\'PIIt. 

Para os qu~ dP noH) forPm nOJHI'arl(Js I'P;.jlllaní a data da 
posse c, havendo mais de h uma no mt•smo dia, a data do di
ploma. 

Em igualdade desta data, preyale(:Pr<Í a antiguidade nas 
luncçües publicas que ai•; alli houn~rPnt exPJTido. 

Na falta desta, a do gnío de Doutor, e em ultimo caso, 
a idadP. 

~\rt. 50. Nos actos aradcmicos t~rão prccedencia os Len
tes Calhcdralicos aos Substitutos; c entre huns e outros os mais 
antigos. 

Aos Substitutos seguir-se-hão os Oppositores, tmnhem por 
ordem dP antiguidade. 

"\rt. 51. O Lente que contar vinte e cinco annos de ser
viço etl'eelivo poderá ser jubilado com o ordenado por inteiro. 

Aquelle que antes desse prazo ficar impossibilitado de con
tinuar no magisterio poderá requerer a sua jubilação com o 
ordenado pmporcional ao tempo que tiver ell'edivamente ser
vido, não podendo todavia gozar drstc favor antes de haver 
ensinado por dez annos. 

Art. 52. Para o tempo de elfectivo scrviço serão abona
das: 

1. • As faltas que forem dadas por serviço publico em outros 
empregos ou com missões, com tanto qnc dentro dos 2i) annos 
não comprehcndão hum espaço de tempo maior de 5. 

2.• As faltas por molestia, justificadas pelo modo decla
rado nestes Estatutos, não excedendo de 20 em cada anno ou 
de 60 em hum triennio, salvo se a molcstia for adquirida no 
serviço publico. 

3. • As que procederem de suspensão judicial ou academica, 
quando a final o Lente suspenso seja dcdarado innocente. 

!~.· O tempo empregado nas commissões, de que trata o Art. 
13, salvo se antes de findo o prazo marcado para o desempe
nho <lt•llas for cassada a nomea~:;io, nos casos dos Arts. 18 e 19. 

Art. 53. O Lente que se jubilar aos 30 annos, tendo servido 
pelo menos 25 elfectivamente, segundo as disposições do Art. 52, 
terá, alêm do ordenado, metade da respectiva gratiflca{·ão. 
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Art. i)'!. o v~nte <JIIC obtiver perrnissiío do Governo para 
contin•1ar a J,~rcionar tlqHJis lle ltavt~r completado 25 [limos llc 
cll'edivo exerci cio, terú hutH aecrcsl'imo de gratilicação de 4.00~ 
cru tJUanto for pelo rnesllln (;ovemo eonserv11do no magbterio. 

Art. 55. Aproreitnrú ao LPnte para sua jubilação o tempo 
de exercício na reg-encia dP qualqnPr r·adt•ira eomo Oppositor. 

SrmdiJ cslP t'\l'l'l'irio itttPrpol<•do, r·oular-se-lla na razfio di) 
llltlll Jncz por 'iilll' li::f;,.,, t•!l tlius de exame . 

. \rt. :;G. .\o,; L<:Jt!:·:; 1:atl!cdralicos r: Suhslilntos al'luaes se 
n•spcil;:r;Í o direito adqnirido pelas LPis anll·riores dl: jubilal,'iio 
ans 20 atl!HH: nws neste raso tcriio somente direito ao o:'denado 
que ora pt::·ceiH•rn. 

O tempo de exercido att; o fim da presente Legislatnra lhPs 
ser;Í contado como até nc;ora, tanto par;t os qw· se jubilarem 
ncsln intPn alio, !'OI !lO pa1·a os que ~(~ quizcrc:n lh•pois jubilar. 

Ho dito prazo em diante, Hcão sujeitos ús regras estabe
lecidas nos Arlif;o> anteriores. 

C\ l'!Tl'LO \'1 f. 

s :n;.\o 1. 

Tlr'(JI'I.f.'; ff"l'l/l:s dos procimenfos . 

. \ri. ;,7. \";n:ando qualquPr lllg<lr dt• LPi!lt• Lill~t•dr<llico. 
1>\'rÜ uornnado J'OI' llt'iTPin para pn·t~nr·ftp-Jo o ~ubstilulo mais 
antig-o da ~1'\'t;<in da Fat·u!dadP, Plll qll~' a n;<a st• d1'!'. 

Arl. 58. He rwrmiilida a tnwa d;:s endeiras l'lttre os Lcllti'S 
f.atll!'dralif'w;, !liPdianlP n·tpwrinH·nto dPs!Ps, infilnnado ])('la 
Congrr•;<açüo, 1(111' indirar:í as \·anla;<t•ns, nu ÍIH'OIIH'IIÍI'n!cs da 
1 H'rmHI açiio. 

A esta inlimnaçiio, o Din•clor ;:ddirionar;Í, Plll oflkio sepa
rado, as r!'llt•xüf's 1(111' lltP p<tn•ceJ'i'lll oppnrtnnas. 

Ao Goyerno Imperial conqwtr~ a aulnrisat;ão da lnH'a das 
cadt•iras. 

Art. 59 .. \ dispn~it;iio do .\rti.:.:o ankcedPniP se obscnaní 
tamhern quando, arltando-se yag·a al;.(uma cadf'ira, qualquer dos 
Lr~ntes Catlwdralit·os pretenda sl'!' para clla transferido, com 
tanto que o n•rJUPira logo q\11~ sP dr·r a vaga. 

Poderá igualrnPnte veriíicar-sP, Í!l(kpcnrkntr de n•qu('ri
rncnto dos inlerf's~ados, 011 rPfH'f'SPnlando a Cougrega<:iio rm 
l':nor da r·lmveniencia da lrol'a, P julgando-a o GovPnto \'anlajosa 
ao Pnsino: nu por ddiber;t•.:iio do nH•smo (;merno, ouvida ;1 
Congregar;ão . 

. \ri. 60. As disposir:ües dos Arliuos anfüriorr·s são applira
n·is aos lugares de Substitutos, tanto 110 lorante á troca, como 
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á remoção, ue qu_e trata o Art. r,~, as r1uues, observadas as 
n~gras estabelecidas para os Calhedraticos, poderiio dar-se de 
humas para outras Secções. 

Art. G1. Os lugares de Substitutos, em quanto esta classe 
existir, serão coni"Pridos tambem por Deert'lo , devendo sempre 
recahir a nomeação em hum dos Oppositores, propostos pc-la Con· 
gregaçiio da respectiva Faculdade. · 

A ri. G2. A proposta comprehenderá tt·r·s Honwg dos Oppo-
sitores dP qualquer das Secções, que uwis se tiverem distinguido 
1'111 COIH'tii'SO. 

O cmwurso l('i'iÍ lug-ar somPnk C'ntrP ns Opposilon·s que para 
elle se iusrrPI'Crt~llt nn prazo de 30 dias, q111~ sPr<Í <tlllllliH:iado 
pelo Direclor da Faculdade, quando o nulltPro destes Pxccdcr 
de 5. Em quanto 11ii0 houver pelo menos seis Opposilor,.s, po
derão eoncorrcr eom cliPs os ])outores ern l\kdicina quP tiverem 
as habilitaçiíes do Art. Gli, ~~ se inscrnerem no prazo ;]('i ma dc-

si~nadn . 
. \rt. 63. St•guir-se-ltiio Ht•stP cont·nrso, e na fl'spediva pro-

posta, as n·gras estahelceidas nas St'guintl's SPc~fít'S deste Capi-

tulo. 
Art. 64. })'entre os propostos cseollwní o Governo o Lente 

para o preeneltinumlo da va:.;·a dt~ Snhslituto, attendendo não 
só 1Í aptidão dos tlli'SnH•s pnra o magisterio, coliJO lambem ao 
seu proct•tlimento moral e civil. 

SI' o t;memo elllt•mler que não l'orão obsPnadas as formali-
dades pn•stTiptas reenviará a proposta, a fim de que st~ faça outra 
f'lll regra , on mandará proceder a novo coucurso se a falta 
de taes formalidades tiver occorrido em alguns de seus actos, 
na conformidade do Art. 7/L 

Art. G;J. O numero dos Oppositores será provisoriamente 
de 5 para cada Secção. 

SE!:Ç:\0 11. 

Das ha!Jili!it{'<JI'.~ Jlf!l'!l o COIIrllrso. 

Art. üü. A nouwaçfw dos üpposilores sPI'Ú fl'ila t'lll virtu

de de coneurso. 
Os eandidatos deverão sPr cidadãos brasileiros, estar no 

gozo dos direitos civis e poli! icos, e kr o griío rk Doutor <'111 
Meuirina por qualquer rias J<'acnldades do Imp<·rio. 

Para provarem estas condiçii<'s, deverão apresPnlar ao ~e
ereta rio da Faculdatl<~ no momtmlo da inscrip<;ãn, SPIIS diplomas, 
on puhli1~as l'úrmas destes, jusliticantlo impossihilidad" <la Pxhi
hil;ão dos originat•s; rerlidão cli~ haptismo, <~ filllta corrida dos 
lngan·s de S\'IIS domicílios. 

~e no exame dos documentos se suscitar duvida ;íecr(',.'\ rle 
algum, a Congrcgaç1ío , segundo a natureza dessa duvida , po-
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derá ouvir o candidato que o tiver apresentado, para o que 
adiará , se for necessario, a decisão por 3 dias. 

Art. 67. Do juizo da Conf.{regaçào, a respeito das habilita
ções , poderá recorrer para o Governo qualquer dos candidatos 
que se julgat· prejudicado, assim quanto ao que lor decidido 
a seu respeito, como á cerca dos outros concorrentes. 

Art. 68. O modo de fazer-se a inscripção para o con
curso, as formalidades que a dev<'ll1 acompanhar, bem como 
os prazos para o mesmo, e o processo das habilitações , serão 
designados em Hcgulamenlo especial. 

SEI:Ç:\0 JU. 

Das Jii'OIXI' r do rntaçiio. 

Art. 69. 0,; a dos do concurso consislir<'io: 1. o em defesa 
de theses: 2." em prclccçãu oral: 3." em composiçilo cscripta: 
4. 0 em pl"0\::1 praliea. 

As lllcscs eonsta rito de hum numero certo dl' proposições; 
dercnrlo a Congn·;wção designar com antncedcncia pontos que 
comprelwndüo lodiis us rrwkrias do Curso nwdico , d'entre as 
<Jllill'S o candidato furá u sua escol!w. 

Sobre huma destas proposições o cundidato comporá hurna 
dissPrtação, devendo esta sempre rersar sobre ohjeeto da Sccçilo 
em <Jile se deo a vaga. 

A 2." e a 3." prova recahirão sobre pontos previamente 
dados pela mesma Congregação c tirados á sorte. 

Art. 70. Heconhecidos os candidatos, o Di redor mareará 
dia para recebimento das thescs, mio podendo porôm verifi
car-se isto antes da decisão de qual!JUer dos recursos, de que 
trata o Art. 67. 

A d cft•su das thescs terá lugar no dia que for dPsignado 
pela Conwegação, e neste acto se argumentarão reciprocamente 
os concorrentes. 

No caso de ser hum só, argumentar<'io 7 Lentes, por ordem 
de sua antiguidade. 

Art. 7t. As regras conccnwntcs ;Í formação c ao numero 
dos pontos , ao das proposiç<ies sobre as lhcscs , aos prazos 
IJUe derem nwdiar entre as provas , á maneira de proceder-se 
á votação, e ás solemnidades do concurso, serão marcadas no 
Hegulamcnlo a 1111e se refere o Art. 68. 

SECÇÃO IY. 

lJa proposta para o provimento do:< lugares de OJIJIOSitores . 

. \rt. í2. .\ CongTP;;!'ação apresentará ao Gort•rno os mais 
rolados d'Pnln• os ronco!Tentt•s até o lllltnPro de Ires, se tantos 
ou m:~is se l!ouYPf'PrJI apresentado 
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Art. 73. A proposta da Congrega~ão será acompanhadu de 
copia das Aetas do processo do concurso , das provas escriptas, 
de huma informação particular do Director sobre todas as circums
tancias que oecorrêrão , com especial menção da maneira por que 
se houverão os concorrentes durante as provas , de sua reputação 
litteraria, de quaesquer títulos de habililaç.ões scientifieas que 
possuão, e dos serviços que tenhi\o prestado. 

Art. 74. D'entre os propostos escolherá o Govf'rno o Oppo
sitor para o preenchimento da vaga de que se tratar. 

Se todavia entender, depois tle ouúda a Seq;ão dos Ne
goeios do Imperio do Conselho d'Eslado, qur o concurso deve 
ser annullado por se haverem nelle preterido formalidades es
sencia<>s, assim o fará declarar por llc<Teto, eontm1do os moti
vos dessa decisão, e mandará proceder a novo coJH'urso. 

Art. 75. Na ausencia de candidatos em qualquer concurso, 
a Congregação deverá, findo o prazo para elle marcado, espa
ça-lo por outro tanto tempo , e se, t•~rminado este, ninguem 
se apresentar, o Governo poderá fazer directarnente a nomeação 
d'entre os Doutores em Medicina que tiverem pelo menos 6 annos 
dP Clínica. 

SECÇÃO V. 

Regras geraes para os concursos, e provimento das substituições. 

Art. 76. Se não for possível para os aetos do concurso 
reunir Congregação, p0r falta de numero de J.entes, o Dire
ctor o fiu·á constar ao Governo, c em caso de urgcncia, se o 
facto se der na Faculdade da Bahia, ao Presidente da Provín
cia, a fim de ser autorisado para chamar os Lentes jubilados, 
que puderem comparecer. 

Na falta dos jubilados o Governo ou o Presidente designará 
Substitutos que scjão Doutores em l\ledicina, com a habilitação 
do Mtigo 75. 

Art. 77. Se algum concorrente for acommdtido de molestia, 
que o inhiha ou de tirar os pontos, ou de passar pelas provas 
depois delles tirados, poderá justificar o impedimento perante 
a Congregação, a qual se o julgar legitimo espaçará o acto 
até 8 dias, no caso de haver mais de hum concorrente, ou 
por maior espaço, se for só hum o candidato. 

Se o concorrente já tiver tirado ponto dar-se-ha outro. 
Art. 78. O Concurso será annunciado po1· edital (JUe se 

publicará por diversas vezes nas folhas da Cõrte e da Capital da 
l,roviucia da Bahia. 

O prazo para as inscripçõcs, que deverá ser declarado pelo 
Director no mesmo edital, regulará cntre :3 a 6 mezcs, contados 
do dia em que se teve conhecimento da vaga. 

Art. 7H. No caso de haver mais de huma vaga, o prazo 
dn inscrip-:ão do concurso para a 2. •, ou para as outras que se 
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houverem dado, romet;arü a corrt~r do dia do encPITamenlo do 
primeiro, e assim por diante, de sorte que haja hum concurso 
especial por cada vaga. 

'f!TUIA) 11. 

no rt•gimrn dus Faeultladrs. 

CAl'nTLO l. 

/!o li'IIIJIO dos tmha!lws. 

Art. 80. O.'i fnd;alllos das Faculdades prinrtptariio pt>los 
exames prepara!orios 110 dia :J dn Fert•reiro e !Prmi11ariio 110 
dia que a CongrPgar;[io dt>signar, dqlOis rk condtndos os actos 
do anno. 

1\ r L RL F tira do prazo 1(11(' UPCOITP do eiH'Pl'l'arncnto da 
I~aculdadP a!{· o dia c! I' sua ;dwrtlira no anno SPgnintc, conlomw 
() Arttgo antt'tTdt•Jtlt•, s:·l iio Sllllll'illt• rt•riados os dias de entrudo 
alt; quarta li<ra dt• Cinza: os da s··rnana ;;aula c da Pascltoa; 
e os dias dt~ f(•sla ou de luto l~<ll'ioual. 

CAI'I'ITLO 11. 

/Jas lw1Jilif(/( D,s pora as JJWfrirufas. 

Art. 82. o, alutntHb qtw SI' tplizcrem matricular em qual
quer tias Faculdadl's de1eriio ltnhililar-se wm os Sl'guintes exa
mes: 

Para o Curso medico: -latim, francrz, inglt•z, ltistoria 
c geographin, pllilosupltia racional ~~ ruoral, aritlunetica, geo, 
mctri;t, n algnhra att'~ rqnaçiil's do 1." grüo. 

Para o Curso pharmaceutico:- f'ranecz, aritltrnctica c geo
metria. 

Para o Curso obsletricio :- leitura e cseripta, as quatro ope
rações da ariliHnctir:a e f'ranrez. 

As pt>ssoas cio snxo feminino que frequentarem este Curso 
deverão ler p!'lo nwnos 21 nnnos de idade, c apresentar , sendo 
solteiras , lict'nt;a de seus paes ou de quem suas Yczes fizer, 
c, sendo casad<Js, o cnnscntinwnlo de St'US maridos. 

Art. 83. Os C\iliili'S rreparalorins serão li•ilos perante pro
((•ssores pulJI ir os d1·si~nndos ]H' lo {;o, t'i'no n:t Ct\rlP, e pelo PrP
stdPutc da llroritH'iil na Ctlpif~d da Bahin. 

o~ !'r,lft>,son•s llOlliP<ll1os niío pot!(•riio escusar-se sem rnofiro 
lt•.!:ifinHl jnl;.:at1o tal pelo (;0\l'i'llo, :'uh as jJCo1as do 1\rt. j 1;) 
r;o l\";:nLu;w;;f<J da !wfl'!H'I,'ilo prin:;•ria c secundaria do .:\lu
ni:·ipio d;t C~\!'le_ 
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Art. 84. Terno lugar sol> a prcsidcm·ia do Ilirector ou do 
hum Lente por elle nomeado. 

Serão feitos por escripto com as formalidades e pelo modo, 
que se marcar no Regulamento a que s<~ J'dere o Attigo 29. 

Art. 85. O J:<:studante, que for reprovado em qualquer dos 
exames, não será a elle novamente udmittido em nenhuma das 
l~aculdadt~s. sem que haja decofl'ido o pr.uo de tres mezes. 

Art. t\6. São isentos dos exames de preparatorios os qtw 
apresentarem Diploma de llacharel em letras do Collegio dt~ 
Pt~tlro 11 ; ou titulo de appi'Ovaçfío nos concursos annUíWS da 
Capital do lmperio, na conftmnidade do Art. 112 do lkgula
nu~nto da lnstrueção primaria ~~ secundaria do Munidpio da 
C<\rte ; ou certidão lambem de approva~:ào dos ditos ex:nne~ 
crn qualqnc•· das Faculdades de Medicina. 

Fóra destes casos uenhurna p1·ova dispensar;! os exames . .. 
CAPITULO III. 

Das rnatriculas. 

Art. 87. As rnatl'iculas para as aulas das Faculdades co~ 
nwçarão no 1. o de l\larço c se n~eharão a 15, excepto para as 
do t.o anno, que podcrilo eontinuar até o fim desse mez. 

Encerradas as matriculas, nenhum psludante, seja qual for 
o motivo tJUC allegar, será admittido a matricular-se. 

Art. 8S. I•ara a matricula M primeiro anno deverá pro· 
var-se em requerimento ao Director : 

t.• A habilitação na forma do Capitulo antecedenta. 
2.0 Idade maior de 16 annos. 
3." Pagamento da taxa respecliva. 

Art. 89. Para a matricula nos annos seguintes deverá apr&o 
sentar-se: 

1." Certidão de approvação do anno anterior. 
2. • Conhecimento de se hnve•· pogo a taxa. 

Art. 90. Os exames feitos rm huma Faculdade serão vá
lidos na outra, hum a ve:t que sejão provados com certidõfls re
gulares, authenticadas pelo rcsppefivo Director, que officiará à o 
da outra Faculdade , publica ou reservadamente, communicando
lhe o que lhe parecer eonvcniPnte ;ícerca do procedimento 3n
terior do estudante, c das notas que houver a seu respeito. 

Art. 91. A matricula se poderá fazer por procurador, 
achando-se o estudante no lugar da séde da Faculdade, e não 
podendo comparecer por gravemente enfermo. 

Estas duas eircurnstancias serão justificadas em requerimento 
ao Director. · 

Art. 92. Ao Dircctor compete ordenat' que o Secretario 
faça as matriculas dos estudantes, cujos requerimentos estiverem 
conformes ás disposit:ões antecedentes. 
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Tudo o que diz respeito <t fôrma das ditas matriculas, ás 
prr,cedencias dos estudantes nas aulas em virtude dellas , á res
pectiva escripturação e ás obrigações do Secretario neste ponto , 
será marcado no Regulamento especial que as Faculdades tem de 
sujeitar á approvação do Governo. 

Art. 93. A taxa de matricula a que actnalmente estão 
sujeitos os estudantes ser<Í dividida em duas prestações, sendo 
a primeira paga no principio, c a segunda no fim do anno 
lectiro. 

Art. 94.. O par;amento da ultima prestação precederá á 
segunda matricula, a qual terá lugar desde 13 até 30 de Outubro. 

Para este fim bastará que o estudante apresente ao Secre
tario conhecimento de haver satisfeito a taxa. 

A falta desta segunda matricula inhibini o estudante de 
ser admittido a fazer aclo. 

Art. 95. He nulla toda a malrin4f efTt·ctuada com donl
mcnto falso, <' s;.lo nullos todos os aetos f[UP a Pila se segui
rem , ficando perdidas as quantias das taxas pagas , alêm das 
nutras rwnas f'lll C{llf' incorri'!" o lillsifieador. 

CAPITULO IV. 

Dos e.rercicios escolares. 

Art. 96. As aulas das Faculdades serão abcrlas no dia 15 
de l\Iarço e encerradas no dia 30 de Oulubro. 

Art. 97. No primeiro dia util de l\Jarço a Congregação se 
reunirá para distribuir as horas da~ aulas, verificar a presença 
dos Lentes e designar os Substitutos, e, na falta destes, os 
Oppositores que devem reger as cadeiras, cujqs Lentes se acharem 
impedidos. ., 

O Director fará publiear por edital c pela imprensa o re
sultado dessa conferencia da Congregação. 

Quando a vaga ou impedimento occorret· no decurso do 
anno, as substituições lerão lugar por ordem do Director. 

Art. 98. Os Lentes de cada anno lcccionarão nas respe
ctivas cadeiras em dias alternados, por espaço de h uma hora, 
podendo sempre que o julgarem conveniente ouvir os estudantes 
:;obre a lição da vespera. . 

Exceptuão-se desta disposição os Lentes das cadeiras de Clí
nica interna e externa , que darão aula todos os dias. 

Art. 99. HaYerá sabbatina em cada aula quando o res
pectivo Lente designar , wm tanto porem que haja ao menos 
huma por mez. 

Para esta salJLalina o Lente poderá marcar de n~spera al
gum ponto especial que tenha relação com as rnaterias dadas, 
e nomeará arguenles e dcfcndentcs, quando não prefira arguir 
direclamcnle os (~,;tur:lantes. 
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O não comparecimento de hum estudante a estes exer
cícios, ou a escusa de tomar parte ncllcs sem motivo Icgiti
Ino, será objccto de h uma nota especial que o I~ente apre
sentará a seus collegas nos exames do fim do anno, alêm da 
pena do Art. 149. 

Art. 100. As horas das aulas marcadas na Congregação 
do primeiro dia util do mez de l\larço poderão ser por ella 
alteradas durante o anno , se assim o exigirem as convcnicncias 
do ensino. 

Art. 101. O Lente de Anatomia fará preparar os esqueletos 
precisos para o gabinete, assim como as peças anatomicas de 
difficil disscrção, c as palhologicas mais importantes. 

A' esta ultima obrigação licão igualmente sujeitos os Lentes 
de Clinica. 

Art. 102. Estes Lentes organisarão em quadros mensaes 
ta boas mcleorologicas, preparadas por pessoas para este fim 
designadas: farão lambem a estatística de sua Clinica annual , 
com especial menção dos methodos c agentes therapeuticos por 
clles empregados. 

Estes trabalhos serão publicados pela imprensa , sempre 
que for possível , e depositados na Bibliothcca da Faculdade. 

Art. 103. O Lente de Bolanica fará herborisaçõcs em dias 
designados antccedentcmentc, acompanhado dos estudantes de 
sua aula ; fazendo recolher ao hcrbario da Faculdade toda~ 
as plantas importantes á Matcria medica brasileira, com os es
clarecimentos que julgar necessarios. 

Este herbario será conservado em boa guarda no gabinete 
de l\Iateria medica. 

Art. 104-. Todos os Lentes c particularmente os de Me
dicina legal, l\Iate,ia medica , c Hygicne, farão, em suas lições, 
applicação especiario Brasil das doutrinas que ensinarem. 

O de l\iateria medica deverá, alem disto, apresentar os me
dicamentos indígenas que possão supprir os exoticos, ou ser-lhes 
com razão preferidos. 

Art. 105. Os Oppositores das Secções medica c cirurgica 
serão obrigados, pela maneira porque forem designados pelo 
Directot·, a assistir ás visitas dos respectivos Lentes de Clínica; 
e á noite serão encanegados, nos casos mais importantes, de 
repetir as mesmas visitas em companhia dos alumnos, a quem 
para este tirn prevenirão os' ditos Lentes. 

Prep:1rarão c demonstrarão igualmente a~ peças pathologicas 
em ambas as Clinicas. 

Art. 106. O Oppositor encarregado da Clínica externa exer
citará hum dia por semana os alumnos na applicação de appa
rclhos em hum manequim , ou em hum cadaver. 

Outros da mesma Secção servirão de preparadores da aula 
de anatomia c da de operações. 

Art. 107. Os Oppositores da Secção das Sciencias accesso-
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rias serão tamlwm empregados alternadamente como p•·cpara
dores das respectivas aulas. 

Art. 108. Terão direito a pr·cmios os Lentes ou quaesquer 
pessoas que compm;ercm c:ompendios ou obras para uso das 
aulas, c os que melhor traduzirem os publieados em lingua 
estrangeira, depois de terem sido ouvidas sobre clles as Con: 
gregaçoes, c de serem upprovados pelo Governo. 

CAPHTLO V. 

/Jos Exames. 

Art. 109. A Con~rq;ação reunir-se-Ita no din 3 de No
Yenrbro ou no anterior se aquelle for feriado, a flm não s<Í 
de julgar us Iwbilitac;õcs elos estudantes para serem adrnittidos 
a t'Xames, como t.ambcm de designar os Lentes que devão senir 
de r·xaminadon~s. 

Para os impcrlirncnlos que ocrorn~rcm no decurso dos 
,.,wmcs, o Bin·ctor delt~rminará a substituição. 

Os Lt•nks rru:~ tin'rern regido cadeiras durante o anno 
1Icverão ser de pn~fercnria designados para examinadoms dos 
respPclivos estudantes. 

Em falta de L~ntcs assim Calhedralieos como Substitutos 
flevrrá a Congregação nomear para os exames os Oppositores 
<JUe forem neccssarios-

Art. 110. Julgar-se-ha habilitado o estudante que não ti
wr perdido o anno por excesso de faltas, e que houver pago 
a taxa da 2. a matricula. 

Art. H 1. Os exames SPrl'ío vagos ou por pontos. 
A Congregação designará as rnaterias em que ellcs dcvão 

ser feitos por huma ou por outra mancim. 
Art. 112. Para huns c outros as Congregações proporão 

no Governo, no Ucgulamento a que se refere o Art. 2!), as 
regras que devão ser seguidas nos mesmos, c nas respectivas 
YotaNes. 

Art. 113. Nesse trabnlho terão cllas muito em vista a 
matwira por que devem ser feitos os exames praticos de qual
tpJCr dos Cursos das Faculdades. 

Art. 11!t-. A npprovação plena nos exames do Curso ohslc
lricio dá direito ás pessoas assim habilitadas para obterem hum 
Titulo da Faculdade, com o qual, depois de registrado na Junta 
de Hygiene Publica, poderão exercer a sua Arte. 

Art. 115. Sempre que hum estudante deixar de fazm· ados, 
o Hiredor o eommunieará á Congrega~·tio na prirrll'ira SPssiio. 

"'o caso dt~ transli~rctH'ia do a do serão cxan1iuadon•s os mes
lllo~ Lcnll's que o seritio se dle lossnl\•ito nn epodw competente, 
f'\t'+'pto se se acharem impedidos ou ausentes. 
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Art. tJ G. Os estudantes matriculados em hum a Faculdade 
não poderão fazm· perante a outra os exames das materias que 
naquella aprendêrão durante o anno. 

Art. 117. Será pcrmittido aos estudantes approvados sim
pliciter matricular-se de novo no mesmo anuo. 

Neste caso prevalecerá a nota do 2. • exame, quer seja de 
approvação, quer de reprovaçllo. 

l~sta disposição não poderá ter lugar depois de encerradas 
us mal rieulas. 

Art. H8. O c)studante reprovado duas vcu•s no mesmo anno 
não poderá ser mais admitlido ú matricula nas Faculdades de 
Medicina. 

CAPITULO YI. 

Da defesa de thc.~es. 

Art. 11~1. As tlwses, cuja defesa hc nt•n·ssaria para que o 
estudante possa obter o gráo de Doutor , consistirão em propo
siçcil's conrernenlc·s a trcs questões, sendo cada hurna relativa a 
cada Seeçiio do Curso medico. 

Art. 120. l\"o principio do anno lectivo os Lentes em 
exPrcirio erniarão ao Director dPz quPstões sobre as materias de 
suas cadeiras. 

Estas quPslõPs, c!l·pois de :~pprovadas pPla Congregat;ão, c 
lançadas na Acta rla Sessão em que forem adoptadas, serão pelo 
Secretario numeradas e escriptas em livro proprio para cada 
Secção. 

D'cntrc us ditus questües ('Scolhení o doutorando as de que 
trata o Aliigo antecedente. 

Art. 121. Alôm disto o doutorando apresenturá sempre 
em suu thesc seis aphorismos de HippoeratPs, e se oecupurá 
em huma dissertação de qualquer questão medicu ou cirurgica, 
que lhe aprouver, com tanto que verse sobre hum ponto por 
elle escolhido d'entre os que tiverem sido approvados na con
formidade do Art. 120. 

A11. 122. As thescs c a dissertação sc~rão formuladas pelo 
doutorando a tempo de serem approvadus por huma Com
missão revisoru, composta de Oppositores nomeados pela Con ; 
gregação. 

Depois dessa approvação serão impressus á custa do mesmo 
doutorando e distribuídas por todos os Lentes c Opposil.orcs. 

Art. 123. A Congregação designará, pelo menos com an
teccdencia de 8 dias, 3 Cathedraticos, e 2 Substitutos ou Oppo
sitores, que devem argumentar sobre estas t heses. 

Será Presidente do acto o Lente muis untigo d'entre os de
signados. 

Todos terão voto, c o Presidente urgurnentará sobre a dis
serlac;ão. 
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uo !{nio. 
A approvação simples não impedirá a collação 

l<'ica todavia neste caso salva ao doutorando a faculdade 
de apresentar novas theses , ácerea das quaes se observarão as 
mesmas formalidades prescriptas nestes Estatutos. 

Art. 125. O qrw I( H· reprovado, somt•nte podení ser admitti
do a novo ado hur11 anuo depois, p(){ll'ndo a Congregaç.ão, se 
o julgar JH'CPssario, indicar-lhe as materias, que deverú estudar 
especialrnPn I t'. 

!\este caso srrá obrigado a frequentar as respectivas aulas, 
o que litrá por simpiPs dPsparho do Direetor, c sem proceder 
matricula, tirando pon\m sujPito a ponto. 

Art. 126. Cada eX<lminador argumPntará por espaço de 
''in te ruinuto~, colllf'("ando-se pelos mais modernos c sendo o 
ultimo a arguir o Pn·sidentc do arto. 

Art. 127. Terminado o arlo, votarão os Pxaminadores por 
escrutínio secreto , estando presente o Secretario para lavrar o 
termo. 

C.\PITCLO YII. 

/Ja colluçào do grúrJ de Doutor. 

Art. 12H. DPft~ndidas as t hl'Sl'S, o Director mareará dia para 
o re1·cbinwnto do gnío dn Doutor. 

Esl<~ dia s1~ní publicado por t•ditars, convidando-se para o 
acto todos os Lt•ntPs, Oppositort'S, <' ])outorcs, que constar exis
tirem no lugar. O com i te podc•r;í 11'1' lugar por 111eio da imprensa. 

Art. t:W. .\s sole111nidades que devern ar:ompanl:ar a col
lação desk gnío constarão de Hmnulario especial, que_ será ex
pedido pelo Governo ouvida a Congregação. 

CAPITlJLO Ylll. 

Da disciplina academica. 

SECÇÃO I. 

Da residencia dos Lentes. 

Art. 130. Em caso algum os Lentrs perceberão as grali
ficncõcs , qu(' lhes são ou forem concedidas, sem o cxereieio 
lia respectiva cadeira. 

Terão, porêm, din~ilo aos ordenados, quando faltarem por 
molivojustilicarlo d1~ mol!'slia, nf10 lhes sendo abonadas S('lll essa 
dreumstaneia mais do ttue duas faltas em hum mez. 

As lic1'nças que pl'dircrn só lhes poderão ser concedidas 
com ordenado por inteiro até 6 mezes e por eausa de enfermi
dade. 
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Fóm destas hypotheses cessarão os vencimentos, qualqum· 
que seja o motivo da falta. 

As gratificações pertencerão em todo o caso aos que os 
substituírem. 

Art. 13J. As faltas dos LentPs durante o tempo lectivo s6 
poderão ser justificadas até o 3. • dia depois da primeira. 

A justificação será I'epetida ou no fim das faltas, ou, con
tinuando ellas, quando tiverem de receber !'.Pus vencimentos. 

Art. 132. As <!UC não forem jus ti fica das, alem de duas 
em hum mcz, imporlão a perda dos vencimentos correspon
dentes. 

Art. 133. As faltas dos Lf'ntPs ás &>ssõPs das Congregações. 
a quacsqucr netos c funeçõPs da Faculdade que são obrigados. 
serão contadas como as que derem nas aulas. 

Art. 13'1.. Na Secretaria da Faculdade haverá hum livro 
em que o Secretario lancará o dia de serviço de lições, ou de 
exames, no qual notará as faltas dos Lentes, c os nomes dos 
que comparecerem. 

Art. 135. O mesmo Secn~tario á visla deste li no, e das
notas que haja tomado sobre quaesqtwr actos academicos, or
ganisará a lista das faltas dadas durante o mez, e a apresen
tará ao Director no 1 • dia do mez seguinte. 

O DirPctor abonará as que tiverem em seu f<nor condições 
justificativas. 

Art. 13li. A decisão do Dircctor ,. sendo dcsfavoravcl, será 
immcdiatamente communicada pelo Secretario ao interessado r 

e este dentro de 3 dias apresentará, querendo r a sua reclamação 
ao mesmo Director. que a poderá attender r reformando a decisão. 

Art. 137. Se parêm nã{) for rerormada, será admittido 
dentro de 3 dias recurso suspensivo para a Congregação do 
mcz, e desta no clfeito devolutivo para o Ministro e Sr~retario 
d'Estado dos Negocios do lmperio, no prazo de outro!> 3 dias, 
contados da data do dia em que tiver lugat' a Sessão. 

Art. 138. Se não se apresentar reclamação, ou não se inter
puzer recurso , segundo as hypollH .. "SCS dos Artigos antecedentes, 
o Dircctor mandará lançar as faltas em livro especial para serem 
trazidas opportunamente ao conhecimento do Governo. 

Art. 139. Ü.> Lentes Cathcdraticos, ou Substitutos que dei
xarem de comparecei', para exercer as respectivas funcções, por 
espaço de tres mezes , sem que allegucm perante o Direclor 
motivo que justifique a ausencia, incorrerão nas penas do Art. 
157 do Codigo Criminal. 

Se a auscncia exceder de seis mezes , reputar-se-ha terem re
nunciado ao magisterio, c os seus lugares serão julgados vagos pelo 
Governo, ouvidas a Congregação e Secção dos Negoeios do Im
pcrio do Conselho d'Estado. 

Art. 140. O Lente nomeado , que dentro de seis mezcs 
não comparecer para tomar posse, s1~m eommunicar ao IHre-
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ctor a razão justificativa da demora, perdení a cadeira para qual 
foi nomeado, sendo-lhe a pena imposta pelo Governo Imperial, 
depois de ouvida a respectiva Secção do Conselho d'Estado. 

Art. 141. Expirado o prazo, na pl"imcim hypolhcse do 
Art. 139, o Director convocará a Congregação , a qual tornando 
conhecimt•nto do facto, c de todas as suas circurnstaneias, deci
dirá se tem lugar ou não o processo; expondo minuciosamento 
os fundamentos da decisão que tomar. 

Se for affinnalint , o Hin~ctor u rcrrwtferú por ''opia, Px
trahida da Acta, corn todos os documentos qtw lht• lim~m con
ecrncntPs, ao Promotor Publico respeeti\o para intentar a uccu
sação judieial por crime de responsabilidade; ~~ dará parte ao 
Governo assim do que resolveo a CongrPga(,"ào, coruo da marcha 
e resultado do processo, quando este ti\·er lu;.:-ar. 

!'ia segunda hypothese do citado Art. 139 o Director dará 
parte ao Governo do oceorrido, a fim de proceder-se na confor
midade do mesmo Artigo. 

i\rt. 142. Na hypÓlhPse do Art. 140 verificada a demora 
da posse , e dcddida pela Congn•1.:ação a proePdcncia ou im
procedenria da justiliraçito, se tin•r lnn·ido, o Di redor parti
dpar;í ao l;orerno o que on:orrcr, para sua final decisão . 

. \rt. 1~3. Os Lenll~s se apresentariio nas rPspeetivas aulas 
c actos academieos, logo que dPr a hora marcada, c serão sem
pre os primeiros em dar o exemplo de pontualidade, cortezia 
e urbanidade, abstendo-se absolutamente de propagar doutri
nas subversivas ou perigosas. 

Art. 14th Aqudles que st~ deslisarem destps preceitos, serão 
advertidos carnarariamente pela Congregação, a quem o Dire
ctor he obrigado a comrnunicar o facto reprelrensi\·d. 

Art. 145. Se não for bastante esta advr•rtcncia, o Director, 
ouvindo a Congrcgaçào, o eornrnunkani ao (;ovcrno, propondo 
que sejiío applieadas as penas de suspensão de trcs rnczes a hum 
anno, com privaçilo de veneiwcntos , c se observará o que a tal 
respeito for· pelo mesmo Gov1~rno determinado em Hesolução de 
Consulta da Secção dos Ncgocios do Imperio do Conselho d'Estado. 

SECÇÃO 11. 

Da (rcquencia dos estudantes c da Policia academica a seu respeito. 

Art. 146. As faltas dos cstudarlfes scrilo todos os dias no
tadas por hum Hedel em lruma caderuela, que rw fim de cada 
lição será examinada, corrigida, e rubricada pelo respectivo 
Lente na pagina do dia. 

Art H7. Quarenta faltns, embora abonadas, c 10 não jus
tificadas fazem perder o anuo. 

Sete fàltas não abonadas fàzem preterir o estudante da ordem 
em que seu nome estiver collocado para o acto, que só poderá 
ter lugar depois de terminados todos os do Curso. 
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Art. 148. 0:> Ps!udanlt•s, quando derem lilltas, dt•Yeruo jus
tifica-las no primeiro dia em qun comparecerem, ou ao mais 
tardar no dia seguinte. 

A justilicação será dada ao rcspectho Lente, que lica au
torisatlo para abona-las, se achat' fundadas as razões, ou os 
dot·unH~ntos aprl'senlados. 

"\rt. HH. Incorre l'lll falta, I'Omo se niio tirl'sst~ Yindo á aula, 
o PsltHlante, que comparecer c! e pois do 1." tfuarto de hora, o 
que sahir da aula St'lll Iicl'n<:a elo Lente, !' o que dpr·larar•qtw 
niio prl'parou ou estudou a lição. ~ 

Incorre t~ill quatro !"altas o Psluflardl' quP f<:llar 1'!11 !lia de 
sabbatina Sl'tll tnolin> justilicarlo, ~~ o qtw rwss1~ !lia rl'lirar-se 
da aula anlt's de coml'çados os ~·~~~rcit:ios ou depois ddh's, antl's 
de chegar a sua vez de fallar, e eru duas o qnP se apn~sPntar 
dPpois 1!e principiados os ditos 1'\Prcicios, podt~i)do ainda ser 
para t~llt·s cltnma!lo pl'!o Jxnlt•. 

Art. 150. Os Pstudantt•s tiPwriio pnwl'd1•r com toda a srric
<Lltk, assim durank a~ liçõPs, t·omr> n·IPLra:ulo-sr qualquPr 
;11:to al'adt•rnico. 

E111 grral dr~nlro ou f"1írn rio Pdi!il'io cin1~1'iio mant1•r as IPis 
da drilidadl', j;Í <'ntrn si, j;í pa:·a CIHTI os Lrnlt's, já para eom 
os t•mpn•gal!os da Far·trldade. 

Ar!. J5l. O Eslndant1~ qttl' JlPI'lllrhar o sili'>H'io, causar 
dPsordl'ru r!Pnlro da auln ou llf'lla proccdt~r rnal, SI'I'Ü n·prchen
dido ptdo L!•nk. 

Se não s:" conliYt~r, o Leidn o fará irnrn<'diatameute sahir 
da sala, ord1~nando ao Jl,~dPI qw~ Ilu~ marqw~ huma li•lla e tome 
nota do lado na sua caderneta para sr~r le\adu ao conl.ecimenlo 
do Direc!or. 

Se o <'Sltulanin n·cusar s.iliÍr, ou se usar de palavrns dPs
rr~speilosas, o Lr·nte l(u·á tornar por lermo isso mesmo pPio lle
r!PI, c dar;í logo parte do oeeorrirlo ao Din•etor. 

Se o Lenle Yir que a onkm não póde Sl:r rPstabelrdda, 
suspenderá a lir;iio, ou sahbntina, rnandando pelo JIPdd tomar 
os nomr•s dos auton•s da dl'sonlem para o lim aciura indil'ado. 

Art. 152. O Din~ctor, assim que tiver notida do fado, nas 
duas ultimas h~·pothes;•s do ,\rtigo al!tecedelll<', fará vir á sua 
pn~senr;a o nrlpado ou culpados, I' d<~pois de ler publicamente 
a parte dat!a pelo Lt•nle, e o tr·nno larrado pdo Bedr•l, irnponí 
a pena de prisfio <'OI'I'ect'ional de 1 a S dias. 

,\ prisão rorrerrional s1í tnrá lug-nr, denlm do etlilil'io da 
Facultlade, l'rn lugar conYenientcmcnte preparado, e d'onde 
nos dias l•~l'livos sahir;í o delinquente para assistir ;ís lit,:õPs, ou 
para ir faz<'r aeto, se Psle livt'r lug-nr 1'111 or'Casiiio em que o 
r•studanlP ainda não t1~nha lW<'i'llchido os dias dl' prisiio. 

Art. 153. Se n desordl'ill for dPntro do edilicio, pon~m 
liíra da aula , qu:llqtH'r Lt'n\1~ 011 Pmpn·gado qne pn'SI'IIk SI' 

:ll'lla;· Jli"O!'llt'ar;i eo:lll'l" os :wio!"i'' r•rn S''IIS OI'H'J'Ps. 
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l\o t·aso d1~ ni'ío St'i'l~m altt•ndidas as admoPstcH;õt•s, ou se 
o stHTI'sso fiH· de nalun·za f(l'a\f~, o Lente ou emprt'gado que o 
pr<•spnriar dP\'Pr<Í imntt'diatanwntP roHmtuni< .. ar o facto ao Dirc
clor. 

Art. 15~. o mrector' logo IJlW n·cdwr a participação, 0\1 
c.r-oUirio, quando por outros nwios f ÍYt•r noticia do dito facto, 
IOJnar;í dt>lle conlwrintPlllo, fitz<':Hlo contpan·cn pPrante si o 
P:;flldank 011 <'sludanft·s qw· o pralir;ír;:o. 

O cortlp<~n·einH·tl!o lt·rú lugar na :-:;e<Tdaria . 
. \ri. 135. Se fkpois das indagaçü<'s a quP proredPr, o Di

rt'l'lor ;w!tar qui' o t•sludaniP lllf'rf'c<~ maior l'orn·cc;ão do qtw 
htuna simpks a<hPrlt·lwia fi•ila t•m partieular, o reprehenderú 
flUIJI Ít'a !IH' li[ f'. 

,\ri. 1.JG. .\ rqm•ht•nsi'ío SI'I'<Í nt·sf<' caso dada na SPcrefaria, 
r·m prt•s;-nt;a dl' dons IPntPs, t• dos f'lll[H'I'!-(<Hios, t' de quatro 
ou seis PSIHdanli's (!Pio !llt'IHlS, ou na aula a que o estudante 
pt•rft•flt'l'l', prc•st•u!Ps o Lt•nfn, l' os outros esludanlt·s da mesma, 
qut• Si' I'OIISN\al·:io nos rPSJH'l'l!rns lugares . 

. \lodos p~;!t•;; al'io.s <Js .. ;isti:·;í o :.;<'<Tdario, <' dt> lodos dlPS, 
lwm l'nlntl .. os casos rd';•;·idt,.s no .\ri. 151, lavrará liUill t<~nno, 
qll<' s"r<Í pn·sl'n!P na 1. ·' S:·~;sJo dit Congrega<;flo , n transcripto 
n;Js inlürruat;fit•s dadas ao GmPl'llfl sohn· o procedimento doses
fudan!PS. 

;\r!. 15í. St~ a Jwrlurbac:;i'io do silrncio, a falia de n·s
JIPilo, ou a dt•sorr!Pnt !i1r pralic:~da t'lll ai'( o dt• <'XalllP, ou rrn 
<IttaltfliPI' ado puhliro da FacHI<!:Hl:·, ao L<·n!P que o presidir 
rotiiJH'Iir;í prorpfl,•r p<'la lll<llll'il':i dPr!<~rada no 1·itado Art. 151. 

.\ri. 1;j8. SP o litclo dP <fll<' SI' I rala no .\rfigo antecPdPnfe, 
n na spg·llndn pariP do .\ri. 15:3, til!' i:r:t!i<'<~llo por !'sludanfe do 
ulfi111o amw, qlle j;í !Pllha J'Pilo neto, o LPH(e ou Din•clor de
YPI'iÍ IPvar tudo ao eonlti'<'ÍlltPnlo da Congn·g·at:<-lo, a ljttal po
dPr;í suiJsfifHir a rwna dt· pris:lo pda do t•spa<:<~ttlf•nto da rpoeha 
para a <kfesa d:t.i flws1·s, l'ela de rdt'llf'iio do dipimua, ou demo
ra na collaçflo do gr;io ;11{~ dous uwzt•s. 

Se o <•sfudanlP não f(H· da aula <'111 qtw pra!if'ar a dPsnr
dPtll, o LPnfP, proePIIPildo ro11w SI' d<'lf'rtllitut no ,\ri_ 151 , 
dar;i pari<' dt> ftHlo ao Dirl·t·lor, <Jllf' <'lll lugar da Jlf'lla da hllllta 
liilfa itHpor;í a d<~ n·prf'!wns.-to publira ou a dn hum dia de 
prisfio, obrando Prn tudo o mais, ro111o nas outras ltypo!h('SPS 
do 1·it a do Ar I i!.:· o . 

. \rt. 150. Sn o Din·dor Pll!f'IH!i-r lfllí' lptalqtwr dos df'lidos 
dt>darados nos Arts. 151 15:3 JIIPI'Pn·, pdas drrHBISfaiH'i;ts qHc 
o acontpanhürão, mais SPYI'I'a puni~·iio qu:~ a do .I. r!. 152, man
dar;í lanar tt•mw tk tudo pPlo SPtTetario , eom as razões l[lie 

o PStlHlantc allr:;nr a se H f;n o r, I' rolll os depoimt•nfos das fcs
[t>llllltlhas que souberem do facto, t' o i!presenfaní ;í Congrc
!-!<:(iio. f:sta, dqmis <k <'JttprPgar os lllf'ios tlf'C<'s~arios para se 1'0-

niH·•.,.,. a \t•n];Hk, •·otHlt'IIIII<Jr;i "d<·linqr!f•nft• ;i prhi:" ;ti{• qunrn11fa 
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dias, c <Í JWrda do anno, quanrh não !laj<t pena maior imposl<t 
por est!'s Estatutos. 

Art. 1ti0. Se os estudantes cmnlJinarem entre si para não 
irem á aula, fazendo o que vulgarmente s1~ dtama parrde, a 
cada hnm dos que não justillqurm a ausenda Sl'l"iÍ imposta a pena 
de 5 litltas, e os cabnç.as serão punidos com a perda do anno. 

~\rt. 11i1. Os estudantes, que arrancarPm edital dPntro do 
('rlilicio da Facultlade, ou pratil'are111 ado de injuria, dentro 011 
lúra do IIH'SIIIO edifieio, por palavras, por r•st'!'ipto, ou por qual
quer ontm ntodo contra o Direclor, 011 contra os Lentt•s, serão 
punidos 1~om as penas de prisilo d1~ hum ai<'· tr!'s IlH'ZI'S, ou com 
a de JH~rda d(~ li um at(~ dons annos, cotdi>nne a uTnYidade do 
caso. 

Art. 1132. Se praticarem dPntro do edilicio da ]<'acuidade 
actos oll'ensivos da moral publica c da Reli!-(ião do Estado, ou s1~ 
em qualqw)r lugar, ou por q11alqtwr modo que sPja, tlirigin~m 
am1)ar;as, tnnlan~m aggn'sstto, ou \ia~ tk facto contra as pessoas 
indicadas no Arti;.w anteeedenlP, serão punidos com o dobro das 
penas alli dpc·laradas. 

Se em~t:tuarem as anwaças, ou n•alisarem as lt'ntativas, serão 
punidos com a Pxclusão dos estudos <'nt qualquc·r das Facul
dades. 

As 1H'<1ilS dcslt' Arli!-(o <' do antl'r·e<l:mle não f'Xcllll~lll aquPilas 
l'.fll <JUe itH'O!TI~l'l'lll os dt>lilHJli<'~lll's s!'~UtHin a L1•;.:islnção Geral. 

Art. 1G:3. Se os delielos dos Artigos nn\eel'tl<'nlPs forem pra
ticados por estudante do ultimo anno, snrão punidos com a sus
pnnsão do ado , com a demora da collaçtto do gr;ío, ou com a 
ret1·nção do dipl01na, se arJuelle jiÍ tin~r sido feito , pelo tempo 
correspondente ao das pen:Js marcadas nos nwsmos Artigos. 

Art. 1Gr... As penas de prisão cotTPc<·ional por mais de 
8 dias, de retenção dos diplomas , tk s11speusão do acto, de 
perda do anno e de exclusão, s<~rão impostas pnla Conr~rPgação , 
da qual se adrnittir<Í nos quatro ullinws cnsos recurso para o Go
vemo, Sl'ndo inlerposlo <ll'ntro de 8 dias contados da intimação. 

O n·cnrso lerú tanthem lugar quantlo a pPna 1h~ pristto f(>r 
por mais dn dois IIH'zt•s. 

O n•enrsn snr;i snspmtsho nos c:1sos tln perda do anno ou 
de cxelusilo. 

O Gl)verno Imperial, a quem snrão Jll'l'.'><~ntes todos os papeis 
que forman'm o proeesso, n'soln·ní por Decreto confirmando, 
revogando , ou modificando a decisão da Congregação , 1h•pois de 
ouvida a SPCI,'ão respl~ctiva do l.onselho d'Estado. 

Ar!. HG. O estudante f{Ue, chamado pelo Din·ctor, nos casos 
do,; Arts. H!::! e L)'~, não t·ompa;·Pet•r, Sl'l'iÍ con;.ddo a \'ir ú sua 
JH't',;f'tll:a <lt'!Htixo tln prisiío, tlcpoi.; de hnado o ll•rmo tia tks
olwdil~n:·ia pP!o l'lllprt•gado qtw o lilr ch;un:tr, n·quisil ando o 
Ht:•snw Hin!dot· auxilio da Auloridad() policial; e fazendo-o pro
t'I'S.;:H' !"li S:'.~~llida, 1'01110 (li'Sil)!1'dil'lltl~ lll'ill ii\ro f'Ollllll11111. 



:\e< c c •• :>o. qllalq'l!'l' acin d·· r,·,;i,;k:tci:l :i .\i:l•·rid;~d,• 1"'
li··f;_d iJn;;urtdr\l a perdtt do annn, f'~ ~·' a rt'~ist;.•ncia for s~·guid;t 
di• om•nsas physicas' a ('Xptilsiio da Facul<la<IP' ah\m das P'lWS 
l'llt que liH•r ineorrido pl'!a LP~isla~,"ào (;era!. 

Art. HiG. Todos os llii'Z<'S o Bedel de cada aula apreseH
IariÍ ao ~PnPlario a lisla das falias l'ommdlidas pelns Ps!urlanll's 
durante o llli'Z anlt'rior: o ~Pc:rdario fi•nnar;í hmna lista d!' 
!od;ts, co1n dPi·lanH:iio dos dias i'lll qw~ liH'iio dadas, I' a trans
mitlir;í ;i Congn•;._:;l(:iio llli'lls:d . 

. \r!. 167. ."íPsla Si'riio i"IJillbinadas com as listas dos Bcd1•is 
as notas dos LPntes, l!lli' d1•clarariio ns lilllas IJU!' hou\Trem abo
nado. 

Scn1lo luilo considi'I'<Hio J!f'la Con; .. !Ti'g"il('i"ío, Psta as jul!jar;i , 
püdl'iHlo Si'!' !'('I'I'!Jidas as juslilil'ili'ÜI'S, ljlle ai{• <"SSI~ lllOilll'll!O 

o I'St.udanll' I'Xhibir . 
. \rt. 168. Ti'I"IIIÍnado o jul;.:anwHto da f:on~n·.t.;a~·Jo , o 

~l'l'l'l'lano organisaní a lista das faltas comnwtlidas durante o 
mn, accn•srl':Jianilo as chs nii'Zi'S anteriores, e fawndo-a acom
panhar das nol;IS ro:TI'Sj)'ll!di·n!l-s a pnhlicarü por nlital, c prla 
ÍllljJI'l'IISil. 

Art. 16!!. O jlilga!lli'nlo das falias n;io l••r;Í lug:1r, sn nfio 
dq)l)iS qun o esiudanll' compan·cer: ns que l!Jn•nt dadas anll'S 
dessa epocha S<"l'ilo lançauas na lisl<~, com a olJsPrra1:fio de conti
llll<H:ão da aHSf'IH'ia. Sl~ o eslurlanll' JH'I"dl'r o anno far-sc-lta esta 
obsl'rvaçãn no nu·z Plll que isto se \erillc:ar, não sendo mais ins
ITiplo na lisl;t. 

,\rt. 170. Os •·studant.-s, quando as falias proi'Pdf'I'Cill do 
niío I'OIIiparPl'illll'll(o ;ís aHI<~s, Jl•HII'!"ào reclamar, assim contra 
a nota que lhes nn· lançada p••lo Li'llll', <"OIIIO conlra a decisfio 
da CongT!'fWI;fw . 

. \s rel'lamaçü!'s dP\Prão Si'l' apn'SI'nludas, <lr-nlro c!P 3 dias 
contados ou <.la nota do l.Pnll', ou da publil'aciío da lis!a, ao 
llii'SIIIo Lr•nt1·, ou ao Din•1·tor, para sr•n•nr prPsPnll's ;í Con
gr<";.;açiin. 1\o easo di~ continuan•nt as faltas, os 3 dias Si'l'fio 1'011-
tados 1lo c•m qtw l'Olllparei'Pri'lll. 

Art. 171. ,\s n·r·l;nnaçiii'S, <k ({H<' se falia no Artigo an
lcr<"denle, uão Sl'riio admill i !las, SPniio l'lll ~ casos: 1. o SP o 
estudante negar as lilllas: 2. o s1~ o julgan]('n(o das fitllas f(Jr dado 
na sua auscncia, contra o disposto 110 ,\r!. 169. 

Art. 172. Os Lentes ex<·n·prão a policia dPntro das rPsr;e
rli\'às aulas e nos aclos acadl'lllicos a qtw pn·sirlin•uJ. lJen•rão 
auxiliar o Din•dor na ttt<llliiÍPnçüo da ordPm I' do n·spPito dPn
tro do ('(!ilii'Ío da Faculdad1'. 

Art. 173. ,\ CongTI'ga<:fio fará clrl'gar ao conlr•·rinwnlo do 
CorPI'IHl todas as inlbrrn;u:fJI's qiti' p11dl'r ministrar sobre o apro
wilanwnlo, <' lH'OCl'dinwnlo ntoral c ciril dos Psludantes que 
tirPrPrn conc!Hido o Curso acndPmim . 

. \rl. 17-'1. _\ polki;1 I[I!P dPr•• '"I' obenada dPn!ro dn 1•di-



fil-io 1la Fal'llld;u)l', tanto JWios LPiliPs, PlllJll'l';.\adcJS, n I'S\11-

dan!Ps, 1'111110 pol' p••ssoas l'stranhas ao Corpo aradi'IIIÍI'O, SPrá 
O oujPcfO do JtPglllHIIICil[O PSJH~riaJ que O f~0\'1'1'110 org-anisar:Í, 
ouvidas as Faculdades. 

TITULO 111. 

Dos CJUIH'egados iH'iHiemi1·o:-;. 

C.\PI1TU l U~lCO. 

])o !Jiúliothccario, do Secretario c mais cmprcyadus. 

Art. 175. Em cada Faeuldnd•• ha\I'I';Í llllllla Bihliollwcn 
11Pstinada I'Sf!f'Cialluenll' para o uso dos IPntes, I' dos nlumnos, 
mas qnf' será franqul'ada a todas as [Wssoas, fJIW alli SI' apresen
tarr·rn dPI'Pnlenu~nte Yt'stidas. 

Serú [iJrmada, eom pn~li~rencia, de livros proprios das SI'ÍI'll
cias que S~C ensinan•m na Faeulda1k. 

Art. 176. A Bibliotht•ca l'staní a cargo dn hum funecio
nario, com o titulo dn Bihliollwcario, o qualli'I';Í hum Ajudanll'. 

A ri. 1 íí. () Aj udantl' sPr<Í l'llea ITI';.>;ado da t'S<Ti pturaçi'1o 
da Bibliollwca, e do trahalho illtPrnn da nwsma • 1(111' Jll'lo 
Jlihliotl!f'cario Ih<· for assignado; I' quando l'slc nüo SI' arhn pn·
stm!c, o substituirá, conformando-se SI'IIljln) <~0111 as ins!rucçi-;es 
filie dell() J'l)ceber. 

Art. 178. 1\"ns irnpl'dimentos do Hibliotlwcarin, o Ajudante 
pl'redwr<Í a gratilkaçüo deste, n se passar d1) :lO dias, ou se, 
ainda ante:; de se completar t•s!e prazo, for t!P natun·za tal, 
que indit{lW prolongar-SI) por mais ll'mpo, o Dirf'dor dt)signaní 
hum dos empregados da :Faculdad<~ para fazer as rt)zes do Aju
dante. 

Art. 179. Cada Faeuldade tf'r;í hum S('(Tetnrin, o qual, alt•m 
dl' outras futH'Ç'li'S qun llw incllllllwm por I'SII's Estatutos, SI'I'<Í 
l'!lCaiTI'gado do st•n iço int<'I'IIO da St'('rl'laria, e da t'OIT<'Spon
dencia do ])ircelor. 

Art. 180. Para auxiliar o SPcrl'tario no desempPnho de s<•ns 
rlewrl's, havení hum Ofliciai , que laní o servi('O qnf' lhe for 
por elle <)nearrl'gado , podendo o Uircetor tmubt•m d<•signa1:-thc 
o trabalho que entender conwnif)nlf'. • 

Este Oflieial substituirá o Seen·tario em s••ns iillfH'tlilllf'nios, 
e faltas. 

A ri. 1Rl. O SPI'I'Piario rli'YI' sr·r Doutor 1'111 l\IPtlicina. 
Para o lugar dn Ollicial prl'!'t•rir<i, t'lll iglialda(k de eir

t·umslaiH:ias, o t{lle tin~r Pstndos proprios da Faculdadt•. 
O Sf'nctario e o Ofli~.;ial , lwm COIIIO o Hihliollil'('iHio ,, 

,,.,, .\jndaniP sc·:·r1o lllllll('ildn~ pnr llt••T•·tn lll'l"'"ial. 
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.\rt. 182. .'la St~erdaria serão cubrados os Pmolumrnfos 
conslaniPs de lnuna tahelb, que sení proposta pda Congr<'gaçiio, 
1· approvnda pdo f~ovPrno. 

T;ws (~lllohtmPnlos sPriio rPeolhidos no Tlwsouro ou á Thc
souraria n·spcctha, !~ fonnarfio parte da rPnda publica. 

Art. 13~. Cada Faculdade tPI'iÍ hur11 Porll'iro dous Jkd!'is, 
!~os Conlirnros q111' fon·m lli'I'I'Ssarios para o SPni1:o das aulas 
P dos arlos da IIH'Sl!Ja Fanildad1•. 

O nurnt•ro t!PsiPs Contínuos S<'i'<Í pmposlo pda Congn•ga(:iio 
<Hl (;orPrno, IJUP o !lliliTar;í por Jkere!o, c h uma n•z fixado niio 
podPr<Í SI'!' aiiPI'<Hio Sl:niio por LPL 

Art. 18'~- O Hl·gulaHII:nlo a qu1: se rden~ o Art. 2!) rnar
cani o S<'n il;o intl·rno dit Sl'l'l'l'!ilria 1: da BihliolhPc:l, as obri
ga\Õf's dos l'lll)li'Pgados das FacJ!ldnd(·s, c os distincliros dP que 
dl'\'('fll usar. 

Art. 185. .\s aposl'rtlndorias <los lllf'!H'ion:ulos <:nrprPgados 
Sl'l'iio n•guladas pdo Cap. 3." TiL t~." do Jkcrdo n." 736 de 
20 de :\O\I'IIIhl'll dl' JH50. 

SPus H'Jli'ÍIIIf'ltlo,; l'l>llstariro d:t tabl'!h a que se refere o 
,\rfigo Sl'fjllink. 

TllTLO H'. 

C\PITULO D:'IICO. 

Art. 18G. Os ordr~narlos ~~ gralificaçiii'S do J)Í!'t•clor, f' dos 
LPntes siio os que constiio da Talll'lla annl'xa a estr•s Estatutos, 
cuja PXecu.;iio na parir• l'ill <pw 1'\f'l'fli-!11 os H'ni:Írnentos jâ au
torisados pl'la Lei 11." 7 H dt: l!J de SPII'Illbro dl' 1853, dPpen
df•r;i da appm\<H:iio (lo Coq>~> LPsisl;lliro . 

. \rt. !Bi. O jtll'<lilll'illo <los ~r:íos acarkrniros, do Din·
dor, dos L1•ntPs P mais enrpn•gados s:•r;i o <f\W consta do for
rnulnrio das Facnidadt·s . 

. \s c:rrLt·; rk Do::l:•r·, 1k Ho!k:\rio, I' de l'arir~irns Sl'l'iio 
passadas sP;.;ttndo o.; r:tnd:·lo:i j11nlos ao lllt'SiliO formulario. 

0,; L<·nles Cn llll'di'al i c os qw· li\ I'I'I'Hl st•nido por 25 annos, 
P rottlinuan·1n no t"(t•rcicio d1~ Sltns ftuu·çfíes, a nprazilllf'llto do 
l.oremo, ter;1o, ;tl1'lll das y;wt;~;.;cns da Tabclla acima citada, o 
Titulo de Cotts!'llill. 

Ar!. 1St!. O Di;'f'd'li' qw~ SI'!'Yir com zelo por <'SJliH:o dn 
3 :mnns ler:i dirr·ito ao IIJI·S!tto Titulo . 

. \t'L Hl'l. JLt\I'I'<Í na Fal'llldad1· l!Uíll S:·llo ~~Tande, qun 
S<'nir·it para o,; U!plomas af'adt'n:iro'<, e :;oml'n!f~ p()(ll'r;i SPl' em
prl':~;;do f'<' lo !li i'<'! lo r; I' o:1t ro JH'IJi!í'iJO para os papeis, que 
!'ti!'<'IH l'\)';'(!id•J·~ ~:l•l.t :"':,•:·;·t·1,:i·J,l. 
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.\ liírma dos St>llos <'OHLinuM;\ a 'Pr a nwsma adualmenle 
t·xistenk nas Faeuldadcs. 

Art. 1!)0. A borla, e fita das cartas para o St'llo (lPildcnte 
[(•rflo a mesma 1\írma c rôr ai{· agora seguida. 

O eapdlo scrú da cór adoptada na Faeuldadl', c tlo feitio, 
qun for designado no lbrmulario a que se relere o Art. 187. 

O ;uttwl dt~ Doutor serú de petlra da mesma tôr, navada so
hre aro de ouro. 

As cartas sPrão lanadas 1'111 JWrgaminho, iHIJII't'Ssas ~~ pre
paradas ;í expensas daquHh·s a qllt'lll JH'I'lt·neen•uJ, devendo se
!-("llir-se t'ill lttdo o lllt'SIIlo nw<klo para anthas as Fal'uldad<•s. 

Art. 1 !H. Os Lenks din·t·.torl'S tlos gabindt·s e <·stahl'!t•t·i
ilWHtos' dt' qtw trata ()Art. 9. 0

' <l<~verão J'CIIH'lter ao Di redor 
da Faculd;Hk os orçauwnlos annual e mensal das respectiras dt•s
p:~zas; n pri11wiro <'111 t>pocila marcada pelo mesuw DirPclor, para 
<'111 tempo poder ser iueluido no orçamento gt•ral, e o sPguwlo 
at<': o dia 20 de cada nwz, para Sl~t· contemplado na 1(1lha do 
11 lf'Z Sl'!-!'ll i li I('' 

Art. 1!J2. Os lllPsmos L<'nfl's din .. :lon•s farflo os flt'didos 
das drogas, ingn·dieltl<•s n mais ohjl'<:!os HP<'<'ssarios para os exer
dt:ios pratieos das aulas, c para o seniço dos gabind<'s, ao qnn 
satisfará o Dircctor da FaeuldadP. 

Todos os Sl'is lllt'Zt'S, na prest·n{·a dl'stP, inslituirüo PxanH~ 
do estado dos lllPS!llOS ohj<~clo~, do qu<' sn lanar;í tPnno Pscriplo 
Jll'lo Seerdario da Fa('uldade; l'azt·ndo-sn nwnçfto ndlt~ dos <IlW 
estiverem ainda Plll estado de s<·n ir, e dos <pte se acharem jú 
alll'rados, que d<~Y<'rão ser consumidos. 

Art. 19:3. O (;on~rno fica autorisado para !'Onlradar, por 
l<'mpo ddt•rminado, algum nacional ou !'slrangt'Íro tk n·conhe
ci<la habilitat;iio para <~11sinar alguma das nwtPrias do Curso me
dico; podt·ndo t;nuhem prover pda priBIPira wz ns cadeiras 
<T<'adas <'as que vagnn~111 dentro do prazo de hu111 anno, nouwando 
li' remente os Len!Ps. 

Esta ultima disposição não prejudica o di r cito dos aduaes 
Substitutos, quanto ;ís vap;as qtw se den•nt nns suas Sl'!'{'fit•s, 
ua conl(mnidadc do Art. ti) da Ll'i 1\. o 514 de 28 de Outubro 
de 1848. 

"\rt. Hl4. Os LentPs <tu e reg<· rem as cadeira:', a que <'slflo 
anlli'XOS ~abini'Í('S P PslalJ!'IPciJnPntos anxilian·s, proporiio ao lli
reelor, 1: <'S(e ao (;ori'I'IIO, o IIUIIH'ro de entprt•gados IH'e<'ssarios 
para os n~spt•clivos excreieios c l'liiH'Çil<'s, e os ''~lli'Íllll'ltlos que 
<11'\fto pPrceb<'r. Esl1•s illllll<l r1~z lixados nüo pO!krão Sl'r alt<•
rat!Ds SI'IIÜO por Ll'i . 

. \r!. Hl:). :\'a hypolhPse da sttppt't•ssiio da dasst• dt· Su!J
s1ilutos guardar-sl'-lia no prorinwnto das cad1·ir;ls dos L1~11tes o 
prncPsso PslalwlPcido neslt•s Estatutos J>ara o prm inwn!o dos 
lu~ili'PS de Substitutos. 

Ar!. HJG. Os Oppositon·s, alt'·111 dos Cmsos ''sml:m·s p:tra 
'" qa:u•s pud.•nJ S"J' cllallt'Hlos, sii'' os uni,·os qu,· p<l((,·:·iiu c11si-



ll<ll' 1'111 Cursos partirularPs 110 1~dilieio da Faculdade, ltuma \t'Z 

t!l'" tr,nhiio Pst1~s lug-ar 1'111 horas ditl't·rPntes das dl'signadas para 
as aulas dos Cursos: precPdcndo t~m todo caso autoris;tt;ão do 
Oirector. 

Este ensi11o, quan<lo hem dl'sPmpPnhado, habilitará o üppo
sitor para os mf'lhoranwntos I' acn·ssos 11a Faculdade. 

Art. HJí. Na Sess;io tk enceiTallll'nto a Co11g-rcgação enear
n·;:ariÍ a hn111 dos st·us Hll'lllbros de apresentar, na primeira 
St·,;siio do anno sPguinte, h uma BWBloria historica , 1'111 que 
s:• relatem os aconteeillll'lllos notavt·is do armo lindo. 

!\essa BWIIIOI'ia Sl'rá espt•cilicatlo o gráo de dl'scmolvimenlo 
a lflW for le\·ada, nesse mt·smo periodo, a e"posi~·üo dus doutri
uas, tanto nos Cursos publiros, como nos partinrlarrs. 

Lido o traiJalllo l' appriJ\ado, ser<i recolhirlo á BiiJiiollreea 
Jl,ll'a SL'l'\ ir de Cirrunica da Faculdade. 

Art. 1!18. I'ublicar-se-ha lrum almanal> conlenclo os l·:~ta
tulos, BPf!Hlarnentos P instrut'\lles das Faculdades ele :\!P<licina, 
o seu estado p('sso:d , c• discipliuar, e os nouws por e"tPnso das 
pPssoas c~xisl<'ntt•s, CJliL' olJfiyt·riío diplomas pl'!as .\cadrmias l\11'
tlico-cinrr;.(ic:ls cksd'~ a Jll'OII!UI:,:at;flu da Lei ti<~ U de Sl'lerubro 
de 1H:W ; duo; qw· os oiJtiYeriíu ua Escola dt·sde sua inslallaçüo; 
e final11rente de todos acprei!Ps que, tendo cliplornas das Escolas 
~~slrangl'iras, tiYPrern sido npproYaclos pda Faculdade para P"crccr 
a sua profissüo no Brasil. 

Art. JU!l. T1Hios os annos se addirionani hnm supplcmento 
C'Oíl[PlHIO O:i llllllli'S dos fJliP [Í\PI'I'IIl oiJtido 110\0S titnlos, P qHando 
ltaja nt•cr•ssidadf' dt~ !'I'Íillfli'ÍIIIir-st~ o ;llntanak s!'rr"' 1·stc·s supple
lllt'lllns fundidos rwll!', I'OII• di1ninariío das fH'ssoas cpw tiwrern 
liil!Pdllo. 

EstPs alrnanal:s pnhlil'adus na C1\rl.t~ st·riío d!Yididos Pll(re ns 
duas Fa1·uldarles, na propon;fio dos alumtws, a fim !h' dar-se 
lru111 c\t'inplar ü cada !rum do,; qw· liH~I'I'III obtido o g-rúo de 
Doutor; l'l'llll'llr·ndo-se ao t;on•mo os exemplar·es que forem 
m~ccssarios para se distribuírem pelas Camaras, e pdas Au
loridrtdt's etu·arrl'gadas de \elar sobre o exereil'io da i\ledieina. 

Art. 20~. Os p1·esentes Estatutos srnlo desde j:i postos !'IH 
CXI'l'Ut;ão, alt! !ldinitiva ilpproraçiio do l'otkr Le~islalivo, na 
cmrfonnidade do Art. :l." do Derreto :'\. 0 608 de Hi de ;\gosto 
de 1851. 

Art. 20l. Logo qne forem pn!Jiicatlos, o Governo ordl~
nar:i üs Congrcgaçfles que proponlrüo as ins! rucc,·õt'S que forem 
l'llll\l'liÍt'lÜI'S para a I'XI'I'liÇÜO ~~ d!'Sf'llYOIYilllenlo dos TlWS!liOS, 

a lim dr• c"pedir os llt·gulai;wn!os ne!'t•ssari!:S, cujas disposi~'Cl('S 
~;er;io !'OilliiiUns, lauto ljllillllo fill· possível, a ambas ns Facul
tladt•s. 

,\rt. 202. O t:o\('l'!ln lica aulorisaclo, para, quando julgar 
I'OI!H~Ilit•llle, Psíalw!PI'I'f' prcnrios qw~ st~riio dislrihuitlos no lim 
dl' I':HLI :JIIIlil !Pt'lil<l J'OI' il'llll I'PI'IO llllllll'l'll de PSitHJantPS, 
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que mais se distinguirem nos diversos annos da Faculdade , 
regulando o processo da distribuição c a maneira de serem 
conferidos. 

Art. 203. Não se passará segunda carta das referidas no 
Art. 187 senão nos casos de perda justificada c com a compe
tente resalva lançada pelo Secretario c assignada pelo JJirector. 

Art. 201,.. Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Abril de 185!~. 

Lui::; Pedreira do Coutto Ferra:::. 

Tabclla dos vencimentos do Direclor, Lentes c nwis Fm
pregados das Faculdades de Medicina , a que se re

ferem os Estatutos de 28 de Abril. 

})ireclm' .......••............... 
I.entc Cathedratieo .............. . 
J.Pnte Substituto .•............... 
Secretario ..................... . 
Uihliothecario ......•............ 
Ollicial de Secretaria ...•......... 
Ajudante do Bibliothecario ...... . 
Porteiro ..............•......... 
Continuo ....................... . 
lledel. ......................... . 

Ordenado. Gratijifaçtlo 

2.800;;1000 
2.000;')000 
1.:wo~ooo 

HOD.]IOOO 
HOO::i'OOO 
1100~000 
()00~000 
too;;ooo 
!,00~000 
t,OO;iiOOO 

1.200:;<000 
1.200~000 
J .2001;1000 

ü00:;;-000 
GOO))OOO 
:JOO:ttOOO 
300;'))000 
:wo:ttooo 
200~000 
200~000 

Se algum Lente plfcclivo exercer o cargo dP JJin~dor, per
cchení, nesta qualidade, somente a diiTererH;a Pnlre os SI'IIS VPII

eimcntos e os do dito cargo. 
O Oppositor que reger «JUalqucr caddra JWI"Cdwrá JO,OOU 

por cada dia que leccionar. O que serYir 1'111 hum ou mais ga
hi netes como preparador, ou crn quacsqucr ou I ros Pslabdcei
mentos da Faculdade, tení hum a gratificação de 800:t\OOO a 
1.200~000 annuaes, conforme for arbitrada pelo Gowrno sobrP 
Jlroposla da Congregação. 

Os Lrntes de Clínica terão hurna gratifirnção addieional igual 
á que percebem os Medicos actuacs das enf'Pnnarias da San1a 
Casa de l\lisPriconlia, se não f'(Jrem do nulll<'I'O dcstPs. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

Tmto 17. PARTE 2.• SECÇÃO 27.• 

DEHCETO N. • 1. 388- de 3 de !\Iuio de 1854. 

f)rí nora organisaç:üo â Guarda i'larional dos lllunin"pios 
do B]"(jo e Cimúrcs da Prorincia de PcntaiJlÚuco. 

Altrndcndo á Proposta do Presidente du Provinciu cle 
Penwmhuco , Hei por hrm dccrrli.lr o seguinte. 

Art. 1." Fica errado nos Municípios do Brejo c Gm
bn's da Prorineia de Pernambuco hum Comrnando Supe
rior de Guurdas 1'\aciorraes, o qual comprtlu·ndcrú no Brrjo 
lrrrm Corpo de Carallaria de quatro Companhias. dons Ba
t;dhües dc Infantaria de seis Companhias cada hum , do 
servico ncli\'O, c huma Secciio de Batalhão de duas Com
panhias do ser·viço da rcsei·vn; c em Cimhres dous Ba
talhões de Infantaria de seis Companhias cadil hum do sPr-
1iço actiro, e hurna Secção de Batalhão de duas Compa
HIJi;Js do s1•niço da r1~sf'na. 

Art. 2. • Os Corpos terão as suas paradas nos lu
garrs que lhes forl'm marcados pelo Presidente da Pro
Yincia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz N<~buco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estndo dos Negocios <la Justiça , 
:1ssim o tenha entendido c faca cx1~cuwr. Palacio do Hio 
de Janeiro em tres de l\Iaio ·de mil oitocentos cincoenta 
c quatro, trigesimo terceiro da JIJ[Icpendeucia c do lm
perio. 

Com a Ruhrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz 1Yabuco de Araujo. 
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DECRETO N. 0 1. 389- de 3 de Maio de 1854. 

Autorisa o Mini:;tro e Secretario d' Estado dos 1\'egocios 
do lrnperio para despender com a verba .laNlim Ro
tanico da Logoa de llodrigo de Freitas , no al"l1t.al e.rer
cicio dcl853-185lt, aqwmtia de!t.OOO.;ttJOOO. 

Não sendo sufficiente a quantia de lO. 520:;'D0i0 vo
tada na Lei N." ôG8 de 11 de Setembro de 1352 p:1ra a 
vrrha Jardim llotaiJico da Lagoa de Hodrigo de h·eitas: 
H•·i por hem , na conformidade do § 2." do Art. !1. o da 
Lt•i N " 589 de 9 de Sete111hro de 1t;50 , e Tendo ou
vido o Conselho <11~ Ministros, Autoi·isar o Ministro c Sr•cre
tario <!'Estado dos Negocios do lmperio para <!:·~p:•nrler mais 
com o referido objecto, no actual exercício de 1853-- 185lt, 
a quantia de quatro contos de réis ; devendo este cre
dito supplcmentar set• opportunamente incluído na Pro
posta que houver de ser presente ao Corpo Legislativo 
para ter definitiva ;~pprovação. Luiz Pcdrr:ira do Coulto 
Ferraz, do 1\leu Cousdho , Ministro e Secretario d'Esta
do dos Negocios do lmpcrio, o tenha t~ssim cntellllido, 
e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em tres de 
Maio de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo ter
ceiro da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\1:1gestade o Imperador. 

T.uiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO niPERIO DO BRASIL. 

185~ .. 

lO.'IfO 17. 1'.\1\TF. 2.• 8ECÇ.i.O 28.• 

DECUEfO N.o 1.390- de 10 de Maio de 185lJ. 

Crca no Seminario A rchirpiscopal da Bahia as Cadeiras 
de Liturgia e Canto E'cc/câmtico, c marca-lhes o 

rcspcctiro ordenado. 

Hei por bem Decretar o seguinte. 
Art. 1." Fi cito crcadas no Seminario ArchietJiscopal 

da Bahia mais as seguintes Cadeiras de ensino. 
1.' De Liturgia. 
:2." De Canto Ecclesiastico. 

Art. 2." Cada iwma das refl·ridas Cadeiras terú o 
ordenado annual de duzentos e cincocnta mil réis. 

José Thomaz Nahuco de Araujo , do ~Ien Conselho, l\1i
uistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da ,Justiçn, nssim o 
tenha entendido, c faça execut;tr. Palacio do Hio de Ja
neiro em dez de ~Jaio de mil oitocentos cincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro dn ludcpendcncia e do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua l\1agesli1dc o Imperador. 

Jo.,l1 Tlwnw; :Yaúuco de Ara11jo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TmlO 17. PARTE 2.• SECÇ:\.0 29." 

DECRETO N.o 1.301- de 2ft de Maio de 185ft. 

Dd nora organisaçüo á Guarda i\'acional dos Municípios 
do Bonito e Caruaní da Província de Pernambuco. 

Auendendo á Proposta do Presidente de Pernambuco, 
Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica creado nos Municípios de Bonito o Caruarú 
da Província de Pernambuco hum Commando Superior de 
Guardas Nacionaes, o qual comprehemlcrá no Bonito hum 
Esquadrão de Cavallaria de duzentas praças, hum Batalhão 
de Infantaria de oito Companhias do serviço activo com 
novecentas c vinte e oito praças, e huma Secção de Ba
talhão da reserva de duas Companhias com duzentas e 
vinte oito praças; e em Caruarú hum Batalhão de Infan
taria de oito Companhias do serviço activo com novecen
tas c sessenta praças, c hum a Secção de Batalhão da re
serva de trcs Companhias com trezentas e trinta c sete 
praças. 

Art. 2. o Os Corpos terão as suas paradas nos luga
res que lhes forem marcados pelo Presidente da Província, 
na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
l\linistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faca executar. Palacio do llio 
de Janeiro em vinte c quatr~ de Maio de mil oitocen
tos cincoeula c quatro, lrigesimo terceiro da lndcpenden
eia c do lmpcrio. 

Com a Hu];rica de Sua l\l:~gcstadc o lwpcrador. 
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DECHETO N." 1.392-de 2ft de l\Iaio de 185á. 

Dd noea o1·.qanúaçt1o â Guarda 1\' aciona! dos M wzicipios 
de Vi/la Bc/la, lngaseira, e Tararatú da 

Prorincia de Pernambuco. 

Attendendo á Proposta do PrcsiJ(•flte da Pro\·incia de 
Pcrn:Jmbueo, Hei por lH•m f)(•cret<u· o sPguinte. 

Art. 1. o Fica cn'<Hlo nos ~Iunieipios de Villa Bclla, 
Ingaseira, I! Tacaratú da Província de Pernambuco hum 
Commando Superior de Guardas Nacionacs, o qual com
prchender{t rm Vi lia Eella, hum Corpo de C:t\allaria de 
quatro Esquadrões com oitocentas pr:~ças. hum B.,talhão 
de Infant<~ria de oito Comp;mhias do sl'niço aetivo com 
oitocPntns c vinte oito praças, e hum Batalhão da rcser
va de quatro Co:npanhias com qu<Jtrocentas e quatro pra
~:as; em In~asPira hum Batalhfio de Iurnntaria de oito 
Companhi<Js do :-eni<;o actiro com oitocentas P vinte nove 
praças; c ern TacaratiÍ hum Batalhão de Infantaria de oito 
Companhias do serviço acti\O com oitocentas r dez praças, 
c huma Companhia avulsa da rcsena com cento e vinte 
nove praç<ts. 

Art 2. o Os Corpos terão ns suns pnr<~das nos luga
res que llH•s forem marcados pelo Presidente da Provín
cia, 11a conformidade d<J Lei . 

• José Thomaz Nahuco de Araujo, do Meu ConsPlho. 
~linistro c Secretario ti' Estado dos 1\legoeios da Justiça, assim 
o tenha entendido c facn executnr. Palacin do Rio de Ja
neiro em vinte c qnnÚo de Maio de mil oitocentos cin
coenta c quatro. trigesimo terceiro da lndependcncia e do 
lmperio. 

Com a Huhrica de Sua ~bgrst;Hie o Imperador. 
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DECRETO ~.· 1.393- de 2á de Maio de 1S5h. 

Dú 11ora organisação d Guarda !\'aciona! do Jlunici'pio do 
Cabo, da Pronncia de Pernambuco. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da ProYincia de 
Pernambuco, Hei po1· bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.• Fica crcado no l\lunicipio do Cabo na Pro~ 
lincincia de Pernambuco hum Comnwndo Superior de Guar
das Nacionacs, o qual compreJ.cnderã hum Esquadrflo de 
Cavallaria com duz<>ntas pracas, dous Batalhões de Infan
taria do seniço activo de oito Companhias c oitocentas 
e ~t'lcnta e oito praças cada hum, e hnma Sect;ão de Batalhão 
da rcsena de tres Companhias com trezentas c doze praça!l, 

Art. '2." Os Corpos terão as suas paradas nos luga
res que llws forem marcados pelo Presidente da Provín
cia, na conformidade da L' i . 

• losé Thomaz Nabuco úe Araujo, do !\teu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça PX!'cutar. Palacio do llio 
dt~ .Janeiro em vinte c quatro de M<~io de mil oitocentos 
cincot•nta c quatro , trigt•simo terceiro da lndPpeudcncia 
c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Jagestadc o Imperador. 

José Thomaz ;Yabuco de J raujo. 

Dl':CilETO N.• 1. 3% -de 2ft de .Maio de iS5fJ. 

Fa; e.rtensil·a ti concc.mio obtida por Ca11dirlo Jlrndts 
de Almeida, e Conslantino Conde de Zaúid, para 
e:rplorarem mineracs nas Provindas do "Varanlulo e 
Piauhy a isençilo do imposto do quinto, conferida 
por /Jecreto JV. 0 i.319 de 31 de Janeiro do corrente 
anuo ao Consl'!htiro d' llstado Carta no Maria /,opts 
(,'ama r 0111 r o. 

Attendendo ::~o <ltW :\Ie rt~pr!'sentárflo Candido Mf'rH.lcs 
Jc Almeida , P Cnn~tantino CondP <IP Zahirl; r• Pi!l vir-



tude do que determina o Art. 1G da Lei N.
0 

7H> de 28 
de Setembro de 1!)53 : Hei por bem Fazet• exteusi\'a aos 
Supplicantes a disposição do Decreto N.• 1.319 de 31 
de Janeiro do conente anno , para o fim de ficarem isen
tos de pagar pelos metaes que explorarem , alêm do ouro, 
o imposto do quinto , n que erüo obrigados por \'irtude 
das condições 2. • c 7. a do Decreto N. o ES7 de 18 de 
lkzcmbro de 1851 , mandadas observar vela condição 5. a 

do Decreto N. o L Oblt de 22 de Setembro de 1852 , que 
concedeo aos mesmos Supplicantes autorisação para ex
plorarem minas de comhustivcis fosscis , cobre c outros 
metaes nas Prmincias do l\laranhão c Pi:mhy. Luiz Pedrei
ra do Coutto Ferrn , do Meu Conselho, Ministro c Se
cretario d'Estado dos Ncgocios do lmperio, assim o te
nha entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em ''intc e quatro de l\Iaio de mil oitocentos cin
coenta c quatro, trigesimo terceiro da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERlO DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 17. PARTE 2. • SECÇ.\0 30.' 

DECRETO N.• 1.395 - de 27 de Maio de 185ft. 

E:rlingue as Contadorias d(o Marinha das Prori11cias da 
Bahia , Pernambuco, e l'aní. 

Usando da autorisação dada pelo paragrapho quarto 
do Artigo onze da Lei numero setecentos e dezenove, de 
''in te oito de Setembro do anno passado; Hei por hem Ex
tinguir as Contadorias de Marinha das Províncias da Hahia , 
Pernambuco e Pat·á, creadas pela Lei uunwro u·ezentos e 
ciucoeota, de dezesete de Junho de mil oitocentos qua
renta e cinco; ficando o serviço das ditas Repartições a 
cargo das Thesourarias de Fazenda , nos termos do De
creto numero oitocentos e setenta de vinte dous d(~ 

Novembt·o de mil oitocentos cincoenta e hum .• José Maria 
da Silva Paranhos , do Meu Conselho , Ministro e Secre
tario d'l~stado dos Negocios da Marinha, o tenha assim 
entendido, e faça executai'. Palacio do Hio de .Janeiro 
em vinte sete de Maio de mil oitocentos cincocnta c quatro , 
trigesimo terceiro da lmlcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Maria da Silra l'amiii/Os. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 17. PARTE 2." SECÇÃO 31. • 

DECRETO N. • 1. 3% - de 3 de Junho de 185ft. 

Separa o Termo de Xiririca dos de l,quapc e C ananéa, 
e o mme:ra ao Termo dr I taprtininga, na Prol'incia 

dr S. Paulo. 

Fica separado o Termo de Xiririca dos de Iguape e 
Cananéa , e reunido ao de Itapetininga , na Pt·ovincia de 
S. Paulo ; c revogado nrsta parte o Decreto numero cento 
sessenta e dous de 10 de 1\l:lio de mil oitocentos qua
renta e dons. José Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu 
Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido, e faça executm·. Pa
lacio do Hio de Janeiro em trcs de Junho de mil oito
centos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz 1\' abuco de At·aujo. 

DECRETO N.o 1. 39i- de 3 de Junho de 185ft. 

Augmenta o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
da Pomba, na Provinda de Minas Geracs. 

Fica elevada a seiscentos mil réis o ordenado do Pro
motor Publico da Com<~rca da Pomba, na Província de 
l\linas Geracs. José Thomaz Nabuco de Araujo , do 
Meu Conselho, Ministro c Secretario li'Estado dos Nego
cios da Justiça, <~ssim o tenha entendido , e faça exe-
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cuta1·. Palacio do Rio de Janeiro em tres de Junho de 
mil oitocentos cincoenta e quatro , trigesimo terceiro 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo 
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COLL.ECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TO~IO 17. PARTE ~-" SECÇÃO 32.• 

DECRETO N. o 1. 398 de 5 de Junho de 185~. 

AJ!ln·ora o (·onlrttclo celebrado com a Companhia do ilfu
ntry Jlm·a rr rond11rrtio das malas do Correio e passa
geiros , rm barr·os de vapor, entre o porto do Hio 
dr Janeiro, c o da Cidade da Victoria , na Provinda 
do Hspirito Santo. 

Hei por hem Appro,·ar o contracto que, na confor
midade do~ IJ."do Art. ·11 da Lei n. 0 555 de 15 de Ju
nho de tsto, foi nesta data celebrado por Luiz Pedreira 
do Coullo Ferraz, do Meu Conselho Ministro e Secretario 
1I'Estado dos Ncgocios do lmperio com o Director· da Com
panhia do .Mucury para a conducção das malas do CorTf>io 
~~ passageiros, em barcos de vapor, entre o porto do Rio 
de Janeiro, c o da Cidade da Victoria ; na Província do 
Espírito Santo, sob as condições que com este haixão as
signadas pelo mesmo Ministro e Secretario 11'Estado, que 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Hio 
tlc Janeiro em cinco de .Junho. de mil oitocentos cincocnta 
" r1uatro . trigr~simo terceiro da f ndependencia e do Im
prrin. 

Com a Hnhrica de Sua M 1gestade o Imperador. 

l.!lú Pedreira do Coutto Ferraz. 
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Condições a qu~- se refere o Decreto desta data , e com 
as quaes contracta a Companlti'a do trlucury a _conduc· 
ção das mala.~ do Correio e pas8ageiros em barcos 
de vapor, entre o porto do Rio de Janeiro e o da 
Cidade da Victoria, na Provinda do Espirito Santo, 
na conformidade do ~ ft, o Art. 11 da Lei n. o 555 de 
15 de Junho de 1850. 

L a A Companhia se obriga por espaço de tres annos, 
contiHios do 1. • de Ahr·il proximo passado, a fazer trans
portar· em hum barco de vapor de força de 70 cavai
los pelo menos , as malas e officios do Governo, deste 
porto para o da Cidade da Victoria e vice-versa. 

2. • Deverá ser feita mensalmente h uma viagem redondn, 
e a partida dos vapores df'ste porto terá lugar em hum 
dos quatro dias , (llle pl'f~cederem a primeira lua de cada 
mez, <Juer seja novn ou cheia , sendo annunciada ao 
publico com antecedencia de cinco dias pelo menos. O 
regresso do porto da Victorin não excederá ao dia da 
seguinte lua nova ou cheia. 

Não obstante porêm , esta disposição, deverá a Com
panhia , logo (JUe for possível , regulnr as viagens de 
maneira que possa marcar dias fixos de partida do porto 
do Hio de Janeiro em cada mez. 

3. a Por viagem redonda receberá a Companhia a sub
venção de hum conto e quinhentos mil réis , a qual será 
paga á vista de attestados do Govemo Provincial do Espí
rito Santo sobre a entrada e sahida dos vapores, c dos 
respectivos conhecimentos de entrega das malas. 

Sendo a viagem interrompida por casos de força maior, te
rlt a Companhia direito somente á quota da subvenção corres
pondente e proporcional á distancia ellectivamente navegada. 

lt. • Nen h nm embaraço será posto ao pronto despacho 
dos vapores no porto d;1 Victori<~ , e nem poderão ser 
demorados por ordem do Governo Provincial, alêm do 
espaço de doze horas. 

5. • Fica a Companhia obrigada a receber á bordo dos 
vapores os passageiros e cargas do Governo , sendo o 
maximo do preço, que poderá exigir, dons quintos do 
(ttJe se acha actualmente estabelecido nas tabellas dos Pa
quetes á vapor da Companhia Brasileira }nra as viagens 
deste porto nté o da Bahia. Esta disposição regerá tam
hem a respeito dos passageiros e cargas particulnres. 
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6. a Em cada viagem , de ida ou de volta , terão pas
sagem gratuita , pagando porêm as respectivas comedo
rias , até duas pessoas, que forem empregadas em serviço 
do Grncrno , p1·ecedendo o1·dem por cscripto. 

Será tamhem gratuito o transporte das malas do 
Correio, e hem assim de quaesqucr sommas c cargas man
dadas por ordem do Govr•rno , niio excedendo ao peso 
de huma tonefnda em cada viagem de ida, ou de volta. 

As cargas serfio n•cehidas c cntn•gues á bordo: e 
as nwlas nas Agencias , ou {t pessoas competentemente 
nutorisadas. 

7. • Os vapores da Companhia serão postos a disposi
çiio do Governo, logo ljue este os requisitar Jllra ohjecto 
de r,eniço publieo , ficando obrigado a pagar hum frete 
razoan~l, e a indcmnisar a Companhia de qualquer si
nistro prorcnirntc de risro rsprcial do seniço , em que 
os rnporcs forem emprf'gados. 

H." Os vapores da Companhin gozarào dos mesmos 
privil1'gios, (jlH' comjH'tPlll ás f~mharcações de Guerra 
JWciouai'S , ficando com tudo sujeitos aos Hcgularncntos 
policiaes, c á liscnlisaçiío das Alfanrlcgas nos pnrtos para 
onde cPnduzirem p<~ss~gciros ou cargas. 

ü. • No caso de faltar a Companhia ao cumprimento 
tle qualquer d;~s condições, que ficão estabelecidas, fi
cará sujeita a huma multa at~ quatrocentos mil réis, 
srgundo a natureza e gravidade da falta. 

E pela llemora dos vapores neste porto ou no da 
Vietoria, que for eausada pelo Governo, lhe pagará este 
a quantia de erm mil réis por dia. 

10. • Ficará sem ciTei to este contracto, se depois de ler 
tido principio a uavcgação contraclada, fm· interrompida 
por tres Yiagens succcssivas sem causa jnstiíic;~da ao juizo 
tio Goremo. 

1 L' Jlentro do prazo de doze mczes . a multa, a que 
fica sujeita a Comp;mhia . niío scrit imposta , se a nave
gaçiío for interrompida em r·nzfio de necessitar tlc eonccr
tos o vapor ora empregado neste srniço, devendo ser esta 
circumstancia justificada perante o Go,·erno. 

12.• Logo que cstivr.r em cllcctivirl<Hie a linha de na
Ycgaçiío contract<Jda com Antonio Pcdroso de Albuqucr
rJUe, por Decreto N.o L(lfr(i de 20 de Setembro de 1852, 
e tocarem os rcs]wcli\'os Yapores no porto df' Caravellas. 
ficar;', a Companlti<1 ohrig:HL! a N'tf'JH!I'r. ~1í· 1'~1(~ mPsnto 
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porto , a linha da sua navegação , mediante hum accresci
mo de subvenção , o qual não excederá á quantia de 
quinhentos mil réis meusaes, por viagem redonda, para 
o que o Governo solicitará autorisação Legislativa. 

Virificando-~e este caso será para o dito fim inno
vado o presente conctrato, sendo ajustadas entre o Go
verno e a Companhia as condições que forem de reco
nhecida utilidade publica. 

Palacio do llio de Janeiro em 5 de Junho de 185á. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 



( 2l4 ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 17. PAl\TE 2.' SECÇÃO 33.' 

DECHETO N.o 1. 3üü de 10 de ,Junho de 1854. 

A;1prom os Esta/11/os da Socit'dade de Mincrarüo de 
Jialo Grosso, organisados em rirtude da concessão 
feita por Decnto ll. 0 7P!J 1k 7 de Ju11ho de 1851. 

Attenllendo ao que .l\le rcpn•seutou o Dircctorio da 
Soci1•dadc de !Hiner<Jçiio de ~i:lto Grosso, c Couforman
do-me por !\linha irnmediata HPsolução de 2á de Dezem
bro do anno pnnimo p;i<,Sad!,. rorn o pan•e1~r da Secção 
dos N1·gocios do fmperio do Cons1•lho d'Estado, exarado 
em Consulta de 1 ;) do meswo mez e anno: Hei por hem 
Approvar os Estatutos da mesma Sociedade, que com este 
haixão, assignados por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
do 1\leu Conselho, 1\linistro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lmperio, que assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Hio de .Janeiro , em dez de Junho 
de mil e oitocentos e cincoenta e quatro, trigesimo 
terceiro da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Estatutos da Sociedade de AI ineraçr7o d1~ llf ato Grosso , 
a que sr refere o Decreto desta data. 

TITUtO I. 

Do fim e organisação da Sociedade. 

Art. 1.• A Sociedade c.lc Mineração de Mato Grosso 
tem por fim a exploração e extraeção d'ouro no lugar 
dos ~Iartyrios c outros daquclla Província, conforme a 
autorisação constant~> das condieões scgnnc.la c terceira, 
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annexas ao Decreto n." í0lJ tle 7 tle Junho de 1851. 
Poderá tamhéín extrahir lpecacuanha, explorar e extrahir 
ouro, diamantes e pedraa preciosas, nas mesmas loca~ 
!idades já concedidas, ou em quaesquer outras aurifcras 
c diamantinas, tanto naquella, como em qualque1· outra 
Provincia do Imperio, huma và que ohtenha do Governo 
Imperial as nccessarias concessões em conformidade das Leis. 

Art. 2." O capital da Sociedade será de 100.000</D 
divididos em 200 acções de 500J'i;OOO cada huma. 

Art. 3. 0 Todo o individuo quer Nacional ou Es
trangeiro póde ser Accionista, entrando com a quantia 
de 500;zJ:'OOO por cada Apolice, para que suhsc1·ever: esta 
entrada se f<Jrú em duas unicas prestações, sendo a pri
meira de huma quarta parte somente. 

Art. [J, o Os Acciunistas só respondem pelo valo!' 
nominal das acções que lhes pertencerem. 

Art. 5. o Os Accionistas podem dispor, como lhes 
convier 1 das acções de que forem possuidores, com a 
unica ohrigação de apresentarem-se pessoalmente, ou pm· 
seus procuradores ao Directorio, a quem incumhc fazer 
as competentes notas a respeito. 

Art. Ü. 0 Se para o futuro a Sociedade julg;1r con
veniente augmentar o seu capital, emittindo maior nume
ro de Apolices, serão ellas distribui das aos Accionistas 
que maiores var;tagens oll"ereção, precedendo para isso a 
conveniente publicidade; e só na falta destes poderão ser 
vendidas a outrem. 

Art. 7. 0 O Accionista, que não entrai' com a ultima 
prestação oito dias depois da segunda chamada de fundos 
perderá ú favor da Sociedade o Y<'ior da primeira entrada, 

TITULO Jl. 

Da administraçüo da Sociedade. 

Art. 8. o A Sociedade será dirigida na Corte por 
hum Directorio, composto de Presidente , hum Secretario 
c hum Thesoureiro, eleitos em Assemhléa Geral de dous 
em dous annos, cada huin dos quaes terá o seu Substituto 
eleito pela mesma fórma. 

Art. 9 " Ao Du·ectorio com pele: 
1. o Velar na guarda dos Estatutos dos Hcgulamentos, 

c deliberações da Socieda~lc, c faze-los executar, 
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~.o !\'omear os empregados nccessnrios para o seniço 
tia Sociedade, marcando-lhes stws atribuições c as rama
gens que deverão perceber, na razão do tntbalho de que 
forf'm incumbidos. 

3." Corresponder-se com todas as Sociedades ou Com
J>anhias de J\lineraç{to, IJller dentro, quer fóra do Impe
rio, informaJHio-se dos processos de que t·lla se senc 
rara a P\lraq:{to tio ouro, c diamantes, c d;ts flOras des
t·olJcrt<ts que lc~niJ[to por fim mdhorar c aperfeiçoar os 
ll'ah:dhos da 1\liueração. 

á.• Convocar Assembléa geral dos Acciouistas sempre 
IJUC cntcndu conrenicnfc c necessaria sua reuni:io, a qual 
será presidida pelo Presidente, assistido pelos mais J\lem
hros do Dircctorio, ou quem suas vezes fizer. 

5. o Apresentar annualmente Íl i\ssernbléa geral, hum 
Hl'lalorio minucioso dos trabalhos da Sociedade, no qual 
apreeiarú o Pstado df'!la e su;;s esperanças, propondo toda5 
il(jllelht~ medidas, que julgar couveuieutes iÍ ~ua prosperi
dade: na mr•sma oecasi{to apresentará o seu kllanço da 
Hcccita e Despeza, assim como o Orçauwnto p<tra o armo 
futuro; o que tudo ser{! submettido ú iJurna Commissão 
de exame, composta de tres l\lemhros, cu tão eleitos, que 
;, respt:ito darú seu parecer. 

O. • J:epanir, por crttre os Aceionistas em fim de cada 
<llliiO Jiuaucciro. o liquido producto da Sociedade, na ra
züo do Jlllmero das 1\ poli1:t·s , destinando a terça pane do 
dito prouucto para hum fundo de resena, fJue será depo
~itado no E~talwlceimcnto mais garantido do lmperio, 
r•m qu:mto a SoeiedadP assim julgar conveniPJJie. 

7.• Organisar hum HPgulamc•nto p:tra os trahalhos da 
Sociedade, e o Ht·gimcuro tllt<'rno, fJUe deve regular ns 
~1cs~ües, lauto da Asscmhl{o;,, como do mesmo Directorio, 
''s qu:1cs scrfto suhmettidos ;í approvaçüo da Assemhléa 
Cera!. 

Art. ~O. O Dircctorio tem plPnos e illimitados poderes 
atlministratiros f'lll relcn·ueia {t lrJdos os uegoeios da So
l'iedade, podeudo demandar e ser demandado, nomear e 
<lf'mittir lirrcmrJJir todos os en,pn·gados. 
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TITULO Ill. 

Da Asscmbléa .rJera{ dos Acciu11i.~tm. 

Art. 11. O Supremo poder da Sociedade reside na 
Assemhléa geral, na qual tem voto somente os Acciouis· 
tas de quatro acções para mais: os que possuírem oito 
e mais acções tcriio dous \'O tos, sempre que concorriio 
em Assembléa geral. 

Art. 12. Entcndr~-~e por Assembléa geral , a reu
lliiio nunca menor de tnetade c mais hum dos votos dos 
Acciouistas da Sociedadt~, conforme o Artigo antecedente: 
as suas delibct·ações seriio tomadas por m:lioria. 

Art. 13. Os Accionistas que não residirem na Côrte 
ou que csti\ercm impedidos, poderão ser representados 
por seus bastantes procuradores, que em tudo farão suas 
vezes, como se presentes estivessem. 

Art. 1lJ. A Assembléa geral, no principio das suas 
Sessões onlinarias, examinarú, se o.s Estatutos tem skio 
exactamentP ohscrr: dos, para prover romo for r·orl\'<'nietltr'. 

TI!' I LO I r. 

Art. 15. Qunutlo algum dos Membros do Direeto
rio, tenha de ausentar-se da Corte, ou for por qunlquer 
motivo impedido, o Substituto fará suas vezes, e na falta 
deste nomeará o Dircctorio quem interinamente o substitua. 

Art. 1G. Se o Dircctorio PllterHler conveniente em
prehenller para o futuro outras explorações, alêm das 
que se achão designadas nos presentes Estatutos, o po
derá fazer, ohtida a concessiio Imperial, com tanto qtw 
taes explorações niio exijfi(J o dispendio de mais de de~ 
por cento do fundo da Sociedade, convocando o Direclo
rio a Asscmbléa geral dos Accionistas, se reconhecei' a 
necessidade de maior dispendio, a fim de obter-se resul
tados vantajosos ú Sociedade, o que a Assemhléa Geral 
autorisarú se entender eonreni<'llte. 

Art. 17. Se huma tcn;a pane dos Accionistas enten
der corneniente aos interesses da Sociedad<' a COII\'OCa~·;lo 
t'\lr:wrdinaria d'Asscmhléa geral, poderú requere-(;, por 
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escripto ao Dirrctorio, o qual dclirirá marcando o prazo 
mais limitado parn sua reunwo. 

Art. 18. Todo e qualquer privilrgio, concedido pelo 
Governo a algum ou alguns Accionistas da Sociedade, 

• tendente a favorece-la, torna 7se extensivo á toda,:~, ;:io-
ciedade • como que se a ellll for·a feita a conces~P'" 

Art. 10. Depois de approvados os presentes Estatu
tos, reconhecendo-se que algum dos srus Artigos carece 
de refonun, serft esta propo~rn em huma reunião para 
ser decidida em outra, ú esse fim convocada, exigindo-se 
dons terços dos votos presentes para tornar \'álida a deli
beração. 

Art. 20. P;~ra ser resolvida a dissolução da Socie
dade serão precisos votos concordes, que rcpresen tem dou<> 
tercos dos fundos da mcsmn. 

· Art. 21. Qualquer reforma. que for· votaila, s~.r'á 
desde logo snbmcltidil ;i approvação do Governo , na con
formi<bdc do que di~põc o Art. 2H5 do Codigo Corn
rnercia I. 

Hio de Janeiro 10 de Junho de 185á. 

Lui:: ['(.'(/ru·m do Coutto Faraz. 

DECRETO N.o l.áOO- de 10 de' Junho de 185á. 

A ugmenta o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
do Rio Verde na ProL'inâa do .1/inas Geraes. 

Fica elevaila a oitocentos mil réis o ordenado an
nnal do Promotor Publico da Comarca do Hio Verde na 
Provincia de 1\linas Gemes. .José Thomaz Nahuco de 
Araujo, do Meu Conselho , Ministro c Secretario d'Estado 
dos Nrgocios da Justiça , assim o tenha entendido, c faça 
executar. Palacio do Hio de .Janeiro em dez de Junho 
dé mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro 
da Indlípcndcncia e do Imperio. 

f.om :1 fiuhrica <lf' Sua ~Iagestatle o Imperador . 

.T ns/ Thomfl:: N nlmro rfr A l"tllt;"n. 



-DECRETO N. o l.ltOl -de 1.0 ue Junho uc i85lt. 

Ret'oga o Art. 3. o do Repulamento approrado pelo De
creto N. 0 1.089 de 14 de Dezembro de 1852, e esta

belece varias regras sobre o recrutamento. 

Revogando o Art. 3.• do Rq~ulamento ':~pprovado pelo 
Decreto numero mil e oitenta e nove de quatorze de De
zembro de mil oitocentos cincoenta e dous, Hei por bem 
Ordenar. _ 

Primeiro. Que o recrutamento para o Exercito possa 
começat· em cada huma das Províncias do lmpcrio desde 
o primeiro dia do anuo financeiro até completar-se o nu
mero de recrutas que lhes tenha sido distrihuido. 

Srguntlo. Que durante todo o anuo sejão recebidos 
como voluntario~ QS indivíduos que se offerecerem para o 
serviço militar, ditn'ínuindo-se o numero dos recrutas na ra
zão do dos mesmos voluntarios. 

Terceiro. Que os .qoluntarios receblio, logo do as
sentamento 'de Jwaça, a quinta parte do premio conven
cionado na fórma da ultima parte do Art. 1G do men
cionado RPgulamento, e o restante em prestações iguaes 
correspondentes ao numero de mezes do tempo que tive
rem de servir. 

Qunrto. Que se proceda de identico modo a respeito 
do pagamento do premio dos voluntarios e recrutados, 
que, tendo completado ou estando para completar o seu 
tempo de serviço , se engajarem por seis ou mais annos. 

Pedro d' Alcantara Bellegarde, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
nssim entendido e espeça os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de .Janeiro em dez de Junho de mil oitocentos cin
cocnta c quatro, trigesimo terceiro da lndcpendcncia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstatlc o Impcradot·. 

Pedro d'Alcantara Bcllegarde. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO HIPEEIO DO BRASIL. 

1851,. 

TOlJO 17. PARTE 2. • SECÇiO 34.• 

DECHETO N. 0 1.402-dc 17 de Junho de 1854. 

Didde as Frrguc:ias desta Côrte rm dirrrsos distrirlos 
para a inspartio do ensino primaria e secundaria. 

Attendcndo á npccssidadc de proceder-se ú divisão dos 
dísrrictos para a insprcção <lo ensino nesta \.orle, e con
l(Jnnando-Me com o que propoz o Inspector Geral da lns
tnrcção primari<J c sPeundaria, de <tcconlo com o parecer do 
respectivo Conselho DirPctor: fh•i por bem Decretar· o se
guinte. 

Art. 1.• ,\s Parochias d:r Candelaria, Santa fiita, S11nta 
Anna, Sacramento, Siio ,Tosf\, e Gloria formarão trcs dís
trictos para a inspccção da instnrcção primaria e secundaria: 

S 1. o O primeiro COlllfll'ehcnderá as Freguezias da Can
delaria, Sflo ,Jost;, e Gloria. 

§ 2.• O S1·gundo. a Freguezia de Santa Hita, e o 1. • 
districto policial da Fn•guezia de Sant' Anua. 

§ 3.• O terceir·o, o 2.• districto policial de Sanl'Anna, 
c a Frcgezia do Sacramento. 

Art. 2.• Cada huma das outras Frcguczias do Muni
cípio eomtituirá hum districto. 

Art. 3. • O Governo poderá, sob1·c proposta do Ins~ 
pcctor Geral, encarrPgar ao mesmo Delegado o scníço 
de mais de hum districfo. 

Luil Pedreira do Courto Fcrrnz, do l\lcu Conselho, 
l\linistro c Secretario d' Est:1do dos N1·gocius do Impcrio, 
assim o tenha entendido e fa~:a executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em dczeserc de Juuho de mil oitocentos ein
eocnra c quatro_. trigcsimo terceiro da Iucl1•peutlcncia c 
do lwperio. 

Cum a Hu!Jrica 1k Su:t .\l<tg1~slade o l111perador. 

/,ui:. Pcdrcir{l riu Coutlo Ferra;. 
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COtLECÇÃO DAS LEIS DO DIPEIUO DO BRASIL. 

1854. 

Tmto 17. PARTE 2.• SECÇÃO 35. a 

]}EC RETO N. o 1. á03 - de 1 de Julho de 185[f. 

IM nora organisll(,"ãO ti Guarda ,y ario11al rio Municz/n"o de 
Garanlmns da P1·ori11cia de Pernambuco. 

Aucndcndo á Proposta do Presidente da Província 
de Pernambuco , Hei por· bem Decretar o Sf'guinte. 

Art. 1.° Fica creado no Município de Garanhuns 
da Província de Pemambuco, hum Commando Superiot• 
de GuarJas Nacionaes, o qual compr·ehenderá hum Es-. 
quadrão de Cavallaria , e quatro Batalhões de lufanta&·ia ; 
sendo dous de oito Companhias, das praças qualificadas 
nas Freguezias de Garanhuns, c Agnas llellas, e os outros 
de seis , formados das praças f}Uali!icadas nas Fregueúas 
1le Papacaça c lluiqne, todos do seniço aclivo. 

Haverá mais huma Seccão de Batalhão de tres Com
panhias do senit;o da reser.va f formada das praças qua
lificadas nas referidas Freguczias. 

Art. 2. • Os Corpos terão as suas paradas nos luga
res que lhes forem marcados pelo Presidente da Pmvin
cia , na conformidade da Lei . 

• José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Sect·ctario {!'Estado dos Negocios da .Ju~tiça, 
nssim o tenha entendido , c faça executar. Palaeio do 
Hio de .Janeiro em hum de Julho de mil oitocentos 
eincocnta c quatro, trigcsimo terceiro da lndepeudencia e 
do Impcrio. 

Com a Uuhrica de Sua Magestade o Imperador • 

.Tosei Thomaz Nalmco de Araujo. 
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DECRETO N.• i.ltOll-do 1." de Julho de 1~5ll. 

Concede a José Serapitlo dos Santos e Sz'lva privilegio 
e:r:clusivo por vinte mVUJS para a constrwplo, renda e 
importação de !tum appttrcllw de sua invençüo , desti
nado a jit::er w/;ir as aguas correntes ou estagnadas. 

Atlcndt•IHlo ao que i\lc representou José Sernpião dos 
Santos c Sill'a, pedindo privilegio exclusil'o para a cous
trucção, venda c importação de hum apparelho de sua 
in\'enção, destiuado a fazer subir as aguas correntes ou 
estaguadas: Ilt~i por IH'm, na conformidade da Minha Im
perial Hcsoluçiío de á de i\larço proximo passauo , profe
rida em Consulta da Secção dos N1•gocios do Imperio do 
Couselho d' Estado de 2 do mesmo mez, Conceder ao men
cionado José Serapião dos Santos e Silva o referido pri
\'ilcgio exclusi \'O por tempo de riu te a unos; passando-se-lhe 
a cou1petcute Carta depois que depositar no Archivo Pu
blico do lmperio o modelo do mesmo apparelho. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do l\lcu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estado dos Negocias do lmpcrio, 
assim o tenha entendido, e fuca executai·. Palacio do Hio 
de Janeiro em o primeiro de ·Julho de mil oitocentos cin· 
coenta c quatro, trigcsimo terceiro da ludcpenclencia e do 
lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra::., 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BllASIL. 

1854. 

TOi\10 17. PARTE 2.• SECÇÃO 36.' 

DECRETO N.• 1.ll05-de 3 de Julho de 185lJ. 

Declara o premio que compete ao Te.,·tamentriro , quan
do uão he lterdeiro ou legatario, e a Autoridade que 

o deve arbitrar. 

Hei por bem, de conformidade com a !\linha immc
diata c Imperial Hesolução tomada sobre Consulta da Secção 
de .Justiça do Conselho d' Estado, de seis de Junho pro
ximo passado, Decretar o seguinte. 

Art. L• O premio que ao Testamenteiro compete, 
quando nüo h c herdeiro ou lega ta rio, será em attcnção 
ao costume do lugar, quantia da herança, c trabalho da 
liquidação , arbitrado pelo ,Juizo dos Hesiduos c Cape !las. 
com os rccmsos legacs. 

Art. 2. • O 1·eferido premio não porlcrú exceder de 
cinco por cento, e será deduzido somente da terça, quando 
houver ascendentes , ou descendentes, c de toda a fazenda 
liquida, em outros casos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do !\leu Conselho , 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em tres de Julho d(~ mil oitocentos cincoenta 
e quatro , trigcsimo terceiro da lndcpcndcucia c do lu}
pcrio. 

Com a Rubrica tle Sua l\lagcstade o Imperador. 

J o.,·é Thomaz iVafm<"o de Araujo. 
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DECRETO N. 0 1 hOü- de 3 de Julho de 1854. 

Declara de nenhum effeito, e implicitamente rerogado 
o Decreto de 19 de Ferereiro de 1838, que encarre
gou ás Hclaçõe.~ o conhecimento dos recursos á Coroa 
pelos abusos das Autoridades Ecclesiasticas. 

Hei hor hem, (]c conformidade com a Minha immc
diata e Imperial Resolução de Yintc oito de Junho pro
x imo passado, tomada sobre Consulta da Secção de Jus
tiça do Conselho d' Est<~do, Declarar de nenhum effcito, 
e implicitamente revogado pela Lei de vinte trcs de No
,·cmhro de mil oitocentos quarenta e hum, que creou o 
Conselho d' Estado , c auribuio á sua j urisdicção os re
cursos á Coroa pelos abusos das Autoridades Ecclesiasti
cas, o Decreto de dezenoYe de Fevereiro de mil oitocentos 
trinta e oito, que encarregou as Relações o conhecimento 
dos ditos recursos. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Pala cio do Ui o 
de Janeiro em tres de Julho de mil oitocentos cincoenta 
c quatro, trigesimo terceiro da lndcpeudencia e do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jo,<·é Thomaz lVabuco de Araujo. 

DECHETO N. o 1. á07- de 3 de Julho de 185á. 

Crea lwma Companhia dr Pcdrstrrs para o iJlunici'pio de 
Tury-assú na Proância do Jllaranlulo. 

Hei por hem, nos termos do paragrapho terceiro do 
Artigo primeiro da Lei numero setecentos c quinze de dcza
nove de Setembro de mil oitocentos cincocnta c rres, Man
da crcar huma Companhia de Pcdt•stres para o ~Innicipio 
de Tury-assú ua Proviucia do Maranhão, conforme o Plano 
quP baixou com o Decreto numero setecentos trinta e dous 
d;• dczanore de Abril dP mil oitür'CIHOs cincoenta c hum. 
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Pedro d' Alcantara Bellegarde, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entendido, e expeça os despachos necessarios. Pala cio 
do Rio de Janeiro em trcs de Julho de mil oitocentos 
cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da lndependencia c 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro d' Alca!llara Bcl!cgarde. 

DECRETO N.o 1.á08-de 3 deJulho de 185á. 

Approra o augmento de duzentos contos de réis ao capi
tal de trezento~ contos, marcado no Art. 5. 0 dos Estatu
tos da Comp{lnhia de Seguros illaritimos -Fidelidade
annexos ao Decreto N. o 1. 060 de 3 de Novembro de 
1852. 

Attendendo ao que Me representárão os Direclores da 
Companhia de Seguros Marítimos- Fidelidade-da Cidade 
do Hio Grande da Província de S. Pedro do Sul, pedindo 
autorisação para elevarem a quinhentos contos o capital 
de trezento5 contos de réis marcado no Art. 5. o dos Esta
tutos annexos ao Decreto N. • 1. 060 de 3 de Novembro de 
1852: Hei por bem conformando-Me com o parecer da 
Secção dos Negoc:os do lmperio do Conselho d'Estado, exa
rado em Consulta de 18 de Maio ultimo , Approvar o 
augmento de duzentos contos de réis ao mencionado capi
tal de trezentos contos. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho , 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em tres de Julho de mil oitocentos cincot•nt<l 
c quatro, trigesimo terceiro da lndepend<~ne;:\ '-' do l!:!Jl'~rio. 

Luiz Pedreira do C~utto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185.&. 

TO~IO 17. PARTE 2.• SECÇÃO 37.• 

DECllETO N. 0 1.~09- de 5 de Julho de 185~. 

Dú nova organisastio lÍ Guarda ll' aciona! do lJf unicipio 
de Caeteté da Provinda da Balda. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica creado no 1\1 unicipio de Caeteté da 
Provincia da Bahia hum CommanJo Superior de Guardas 
Nacionacs, o qual comprehenderá hum Esquadrão de Ca
vallaria com a numeração- treze- c tres B:1talhões de 
Infantaria com a numeração- setenta oito, setenta nove, 
c oitenta do serviço activo - sendo estes de oito, e 
aquelles de seis Companhias, c hum Batalhão da reserva 
de (jUatro Companhias com a numeração -·nove-. 

Art. 2. o Os Corpos terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nal>uco de Araujo, do l\Ieu Conselho, 
Ministro c Secretario (}'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio 
de Jancit·o em cinco de Julho de mil oitocentos cin
coenta e quatro, trigcsimo terceiro da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestadc o Im pcrador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

1 
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COLLECÇÃO DAS. LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185&. 

TOMO 17. PARTE 2.• SECÇÃO 38.• 

DECRETO N.• 1.lJ10- de 8 de Julho de 185lJ. 

Concede lÍ Companhia de Navegaçüo c Commercio do 
Amazonas terrenos derolutos â margem do /lia Ne
gro para o estabelecimento da primeira. das sessenta 
Colonias, que a dita Companhia he obrigada a fun
dar nas imrnediações do Hio Amazonas. 

Attendendo ao que Me requereo o Barão de Mauá , 
Presidente da Companhia - Navegação e Commercio do 
Amazonas - e Tendo ouvido a Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho d'Estado: Hei por bem Conceder á 
mesma Companhia, nos termos da Condição tlJ. • do De
creto n.• 1.037 de 30 de Agosto de 1852, os terrenos que 
se acharem devolutos desde o lugar denominado -Ferro
abaixo das Lages , ã margem do Hio Negro, até a pro
ximidade da Cidade da Barra do Rio Negro, abrangendo 
cerca de sete milhas de extensão, ou o que se verificar 
pela competente medição, para o fim de nelles estabelecer 
a primeira das sessenta Colonias, que a dita Companhia 
hc obrigada a fundai' nas immediações do Hio Amazonas. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido, c faca executai'. Palacio do Hio 
de Janeiro em oito de Julho· de mil oitocentos cincoeÍlla 
c quatro, trigesimo terceiro da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185!,. 

TmiO 17. PARTE 2.• SECÇÃO 39.• 

DECHETO No 1.lt11 de 15 de Julho de 185ll. 

Approm os Estatutos da Companhia denominada 
- Ponta d'.t rh1. -

Attendendo ao que l\Ie represeutou o Barão de Mauá, 
proprietario do Estabelecimento de fundição e machinis
mo denominatlo --Ponta d'Area- situado no l\lunicipio de 
Nicterohy; c de conformidade com o parecer da Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado exarado 
em Consulta do primeiro de Junho ultimo: Hei por bem 
Approvar os Estatutos organisados para a Companhia a 
que o Supplicaute pretende trausff~rir o dito Estabeleci
mento, e que com este haixno. Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz , do l\leu Conselho, Ministro c Secretario d'Estad.o 
dos Ncgocios do Imperio, assim o teul1a entendido, c 
faça cxecuwr. Palacio do Hio de Janeiro em quinze de 
Julho de mil oitocentos c ciucocnla e quatro, trigesimo 
terceiro da Indcpendcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magesrade o Imperador·. 

/.uiz Pcdrr/ra do Couffo Ferraz. 

Estatutos da Compan/da denominada - Ponía d' A da-· a 
que se rc(crc o Dec-reto i\". o 1. !Ji1 de 15 de Julho 

de 185'~. 

Da Cmnpanllia. 

Art. 1." A Compaul1ia denominada- Ponta d'Arêa
rcpresruta o grande Estabelecimento desse nome, situado 
rm l'íicten;hy , d(! CJUe lw actualmcutc proprictario o 
:1!1aix0 a~~ign;l<lo . o qual cede c transfere it Companhia, 
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todo o direito e acção que tem ao mesmo , com todos 
os terrenos , armazems , casas , officinas , machinismos 
e materiaes alli existentes; ctncara e predios contíguos, 
pagando a respectiva siza dos predios e terrenos no valor 
de duzentos e cincoenta contos de réis, e a meia siza 
dos bens a ella sujeitos pelo seu respectivo valor logo 
que estejão approvados pelo Governo Imperial os presentes 
Estatutos, e distribuídas as acções de que trata o Art. 5. • 

Art. 2. o A Companhia constitue hum a Sociedade ano
nyma c durará por vinte annos contados do dia 1. 0 

de Julho proximo futuro , podendo ser resolvida a sua 
continuação findo esse prazo pela Assembléa Geral dos 
Accionistas. 

Art. 3." O objecto c fim da Companhia he a pt·om
ptilicação de todo e qualquer machinismo terrestre ou 
marítimo , a fundição de toda e qualquer peça de feno 
ou bronze, a construcção de Navios de vela ou vnpor, 
c finalmente a realisação de quacsqucr operações lícitas; 
bem como o realisar a i Iluminação a Gaz em Nictct·ohy, 
logo que fo1· approvndo pela Asscmbléa Provincinl o 
contracto celebrado entre o Emprcznrio e o Governo 
Provincial. 

Art. á.• O terreno do Estabelecimento c todas as 
propriedades annexas, que constão das respectivas escri
pturas, as officinas, armazcns , casns de risco , ma
chinismo de vapor, c todas as mais machinas , appare
lhos e utensis do Estabelecimento serão entregues á Com
panhia no valot· de quinhentos contos de réis 

Art. 5. o O fundo da Companhia será de mil duzentos 
e cincoenta contos de réis , representado por cinco mil 
accões de duzentos c cincoenta mil róis cada huma. 

· Art. G," Hc Accionista da Companhia rtncm subscrever 
huma ou mais acçõcs , ficando responsan~I unicamente pe
lo valor nominal das acções f!UC possuir. 

ArL 7. 0 O pa~amento intrcgal das acçõcs que forem 
subscriptas será feito ao actual proprietario do Estabele
cimento at(~ o dia 30 de Junho do corrente anno, ces
sando de ser Accionista quem dcixnr de e(f(~ctuar pontunl
mcntc o referido pngamcnto. 

Art. 8. o As acçües poderão ser negociadas OJI 'por 
qualquer modo trnnsferidas a arhitrio dos Accionistns, 
com tanto que il transfcrencia seja devidamente registra
da nos li~ros da Companhia. A transferenein pon1 m n:lo 
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confere desde logo o direito de votar ao novo Accionista 
mas sim trinta dias depois do avcrbamcnto ; salvo o caso 
de transferencia por successão hereditaria. 

Da Admi11istrarüo da Companhia. 

Art. n.• A Compauhia ser:"t administrada, c reprc
~en!ada pdo actnal proprielario da Fa!Jrica, na qualidade 
dP seu Presidente , e IIJe ficão outorgados plenos e illi
milados poderes, sem rcsr'l'\a alguma , inclusive os po
deres em causa propri~t. Na sua falta administrar{( a 
Compauhia quem tiver a sua procuração para esse fim: 
se o impedimento pon~m l1ouver de durar por mais de 
hum aono ser:t o nome do Procurador su!Jmettido {t appro
racão da Assemhléa Geral dos Accionistas, rotando-~c 
p1.;-, ou contra sem di~cussão. O mf•smo Presidente pódc 
sPr dctuillido por rotos concordr·s que representem a 
maioria ;thsoluta do fundo da Sociedade, sendo eleito 
quem o dera substituir tamhe111 por maioria absoluta de 
votos. 

Art. 10.• Haver{t lambem hum Conselho de Ires 1\Icm
hros, cieitos na primeira reunião da Asscmbléa Geral 
dos Accionistas, fjUe exercerú suas funcções por trcs 
<tnnos, podf'udo srr rcelr~itos lindo esse prazo. 

Art. 11 • O Presidente da Companhia rcunirú o Con
selho sempre que julguf~ coun•uicnte a hem dos iuteresses 
da Sociedade, c ell'cctil·amentc o farú no fim de cada tri
mt·stre pura lhes apresentar o Balancete resumido das 
opnaçõcs da Colllpauhia, e consulta-los sohrc IJliacsquer 
emcrgenci:ts !JIIC afl'cctcm os iut(•resst•s da mesma. 

Art. 12." Por morte do Pn·sidente se reunirá imme
di:ttllnente o Conselho para escolher quem o deva sub
stituir !PIIlfHlrariantPIIle na administraçiío da Companhia 
alf; ;í primeira reunião da Assr~mhléa Geral dos Accio-
n istns. 

/)a ,fssrmúfhz (,"rra/ . 

. \rt. I:)." .\ .\.~,,t•nthf,;a f:er;d dos ,\cciouistas sr~r;i 
COilYocada pdo Prt•;,idr•nte da Companhia por aununcios 
pnblicados 11:1s fo!lJ:1s di;~rias. com tres dióls ( pl'lo me
nos·; dr• ;wticip:tcüo, c SCIIIJli'<J qne rllc ju]g;tr eonrcnicnte. 
Efll·ctir<Jlll<'lltt• sr~ n·unirú a 1\ssemhlt;a Geral dos Aceio
ni·t:t" :11r·· 11 ·!i:t I.'' dt• :"arco de c~Hla :tnno p:tra lhr:-o 
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ser,~prcsente o Helatorio e Balanço geral das opemçõe~ 
da Companhia. Esle Uelatorio e Balanr.o poderão , semjwe 
que assim se resolva, ir .. a · hum a Commissão especial de 
tres Membt·os , nomeados pela Assembléa Geral para dar 
sobre elles o seu pmceJ";/ · · 

Art. ih. • A Assembléa Gemi dos Accionistas se jul~ 
gará constituída, estando presentes Accionistas ljue re
presentem metade das acções emittidas, quando porêm 
uão possa deliberar por falta de numero se fará nova 
convocação com declaração expressa que nessa reunião 
IJUalcJitcr numero presente constitue a Assemhléa Geral. 

Art. 15. o A Assembléa Geral será presidida pelo Pre
sidente da Companhia que nomeará em cada reuniüo 
hum Secretario para redigir a Acta c verificar as vota
ções que houverem. 

Art. 16 o Os votos em Assembléa Geral serão con-· 
tados na razão tlc hum por cada quatro acçõcs até o 
numero de vinte votos, maximo que poderá representar 
qualquer Accionista por si ou como Procurador de ou
trem. 

Do Dicidendo e do Fundo de Hcscrra. 

Art. 17. c Os dividendos da Companhia se farão se~ 
mestrahncnte, a saber: o dividendo correspondente ao 
semestre lindo em 30 de Junho de cada anuo, na razão 
de lucros estimados em face do Balancete semestral ex~ 
trahido da escripturação da Companhia , c o dividendo 
correspondente ao ultimo semestre de cada anuo , dos 
lucros liquidas em face do Balanço geral detalhado , em 
que estcjão inventariados c avaliados pelo seu valor real 
os materiaes existentes e as obras em sei". 

Art. 18.• Por lucros líquidos entender-se-ha o saldo 
a favor do Estabelecimento , que demonstrar a conta de 
-Lucros c Perdas- depois de deduzidos todos os gas
tos, c hum abatimento de 12 '/,por •;. em cada anno so
bre a conta de machinismo c utensis da Fahriea para 
fazer face á renovacão e deterioracão dos mesmos : e 
hem assim cinco po1: cento de com~issão ao Presidente 
da Companhia de taes lucros como remuneração de seu 
trabalho c responsabilidade. 

Art. H>.• Durante cinco annos c meio, contados Jo 1. 0 

de Julho proximo futuro, ou até 31 U') Dezembro de 185!1, 
o actual proprietario do Estabelecimento da Ponta d' r\r{ia 
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obriga-se para com os , AuiOnistas a rcalism· hum· dití~· 
dendo nunca menor de sete por cento ao anno, cessando. 
essa responsabilidade·· Dci!q!Mlla+~data 5e· a· totalidad4t~ dos, 
dividendos effectuados -•no IDélttiooado;.íperiodo da ~ciD.OOJo, 
annos e meio exceder ao mínimo estabelecido,:\ · ., ·'1~···'"' 

Rio de Janeiro f8 de Maio de ··185!J . ...,.,.·BIJtf4• de 
lllauá. 

DECRETO N.o LH2- de 15 de Julho de 18!14 .. ; 1 

Estabelece o grande e pequeno uniforme do 5. • HtgimerrkJ. 
de Caral!aria Ligeira. · 

Hei pot· hem Determinar, que tanto o grande como 
o pequeno uniforme do quinto Rrgimento de Cavallaria 
Ligeira scjflo em tudo iguaes aos estabelecidos no Plano 
approvado pelo Decreto numero mil e vinte nove de sete 
de Agosto de mil oitoceutos cincoenta e dons, para o 
quarto da mesma arma, com a unica differença de serem 
encarnados os vivos das fardas e sobrecasacas , bem como 
os dos bouets das praças de pret, cujas gorras conseguinte
mente não serão avivadas. 

Pedro d' Alcantara Belleganle, do Men Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guen·a, o 
tenha assim entendido, e expeça os despachos necessarios. Pa
Jacio do Rio de Janeiro em quinze de Julho de mil oitocentos 
ciucoenta e quatro, trigesimo terceiro da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro d'Aicantara Bellegarde. 



- ( ~f)3) 

·"~~CREtO .N:.~·J~:413e.de 1~ de Julho de ·1854, 

~;.ova oS>Eita~Mtt:9&: ·d&.&•po. n,hia; denoJ!1inada - .Per~m
,;.;J,u~-,. que . .JIJHit,fiiK ~ o~lectme'Qto de V aporu 
·"-<tWr~ '/)Milo. ,da,~~-f~'JJS· ~.Jiaceyó .oo Sul, 

e da Cidade iJa FM"llÍkn. oo Norü. · 
. . .;.· . 

.. ,.: ·. Hei PQr heJIH.!pprovar .os Estatutos da Companhia de
nomiMda- Pernambueana-- incorporada em virtude do De· 
~o N. o L 1t 3 de 3 de Janeiro de 1853 para o estabeleci
mento de Vapores entre o porto da Cidade do Recife e os 
de Maceyó, -e dQ. Cidade da Fortaleza, os quaes com este bai
.sio, nssignados por Luiz ...Pedreira do Coutto ·Ferraz , do Meu 
Conselho , Ministro • .e Secretario d'Estado dos Negocios do 
lmperio, que assim o tenha entendido, e faça executar. Pa
lodo do Rio de Janeiro em quinze de Julho de mil oitocentos 
4Macoenta e quatro)··trigesimo terceiro da lndepelldencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

E$latutos da Companhia- Pernambucana-. 

TITULO I. 

Da Companhia. 

Art. 1.0 A Companhia-Pernambucana-tem por objecto 
a navegação regular por Vapor desde o porto da Cidade do 
R~ife até o de Maceyó ao Sul, e o da Citlade da Fortaleza 
ao Norte, na fórma do Decreto n." 1.113 de 31 de Janeiro 
Jle J853, c das condições da mesma data, a que elle se 
refere. 

Art. 2. o O fundo da Companhia será de seiscentos con
tos de réis divididos em seis mil acções de cem mil réis; o qual 
só poderá ser augmentado por deliberação da Assembléa Geral 
tlos Aceionistas, segundo as necessidades da Empreza. 

Art. 3. o Estas acções serão passadas ao portador e trans
missíveis, segundo as regras de direito : mas nem huma 
!'crá representada por mais de hum individuo, nem os seus 
possuidores reconhecidos Accionistas da Companhia , antes de 
fazerem averbar o seu titulo nos livros competentes. 
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Xrt. 4. • As entradas das acções serão realisada~ em presta
ções c no prazo marcado pelo Conselho da Direcção. 

Só depois de satisfeita a ultima prestação terá lugar a 
entrega da apolice' respectiviú·\à' falta.:-porêm de pagame:Dto 
de qualquer deDas importa· a pertla'~anteriores:,:emlfavor 
t.la Companhia. '· 

Art. 5. o No caso de emissão de acções serão sempre pre
feridos, na proporção do Capital com que concorrêrilo para 
a organisaçiío da Companhia , os Accionistas, que as quizerem 
acceitar c entrarem com a respectiva importancia no pntzo 
marcado pelo Conselho da Direcção. \ '· 

Art. 6." O prazo, de que trata o Artigo antecedente', 
mu:ca será menor de sessenta dias. t: 1 

Art. 7." Findos os vinte annos do seu privilegio, a Com:. 
panhia continuará a navegaçãó·para os portos comprehendidos 
na zona de l\Jnceyó á Cidade da Fortaleza , ou qnaesquer 
outros , se assim lhe convier, e lhe permittirem os ·Poderes 
do l~stado. >~~ 

TITULO 11. 

Dos Accionistas. 

Art. 8." São Accionistas da Companhia - Pernambu
cana- todos os possuidores de act;ões della, cujos litulos esti
verem competentemente averbados nos livros da Companhia. 

No caso de transfcrencia, a verba será posta á vista das 
nq·ões, e assignada pelas partes interessadas ou seus legítimos 
representantes, ficando no archivo as procurações. 

Art. 9." Os Accionistas só respondem pelo valor de suas 
11cções, mas não potlem retira-lo untes da lictuidação da 
Companhia. · 

Art. 10. Justificada perante o Conselho ue Direcção a 
}l(~rda ou extravio de acções da Companhia seráo estas substi
tuídas por outras, prestando quem as receber a devida cauç.ao. 

Art. 11. São aptos para votarem c serem votados na Assem
bléa Geral todos os Accionistas que possuírem dez ou mais 
acções: os que tiverem menos de 1lez, poderi'ío todavia 1lSSis

lir e discutir nas reuniões <la Assemhléa (;era! dos Accionistas. 
E~le din~ilo 1le as~istenda e discuss;ío hc e\lensivo aos 

repn·scnlanlcs IIns Acrionistll~ rom firmn social, votando porêm 
-.·, lilllll rklk~. 
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Art. 12. A Assembléi Geral compõe-se de todos os Accio
nistas, que tiverenr o direito de votar. 

Art. 13. A convocação da Assembléa Geral terá lugar 
por convite do Conselho de Direcção 1 em edital affixado oo 
porta do escriptorio da Companhia e na Praça dof:ommercio,. 
e publicado tres vezes, pelo menos , em diversos dias, nos 
jornaes mais lidos da Província. 

Art. H. No dia e hora·designados para 11 reunião d' Asscm
bléa Geral, esta se ju~garâ constituída com os Accionistas 
p~Wentes, cujas decisões serão tomadas pm maioria absoluta 
de votos. Com tudo nenhuma deliberação poderá ser tomada 
na primeira convocação, nlio se achando reunidos, pelo menos, 
tantos Accionistas, quantos representem dous terços do capital 
effectivo da Companhia ~· inclusive os que se apresentarem 
por procuração. 

Art. 15. Quando 11 Assembléa Geral não puder deliberar 
por falta de votos sufficientes, será feita nova convocação 
com as formalidades do Art. 13, e expressa declaração do 
motivo da nova reunião, e nesta setomarilo as decisões com 
os Accionistas que comparecerem. ·· 

r:·~·Art. 16. As deliberações tendentes a angmentar o fundo 
da Companhia , a prorogar a sua duração além dos vinte 
annos do privilegio , e a reformar os presentes Estatutos , só 
poderão ser tomadas quando em Assernbléa Geral se reunirem 
votos concordes , que representem a maioria absoluta '.·do 
capital effectivo da Companhia. 

Art. 17. As reuniões extraordinarias terão lugar quando 
o, Conselho de Dircc~ão as convocar, por occurrcncias de 
motivos que as tornem necessarias; a juizo seu ou d~"Accio
nistas que Ih' a requererem por escripto, e possuã&·pelo menos 
a quarta parte do capital da Companhia. 

·· No ultimo caso deverá o Conselho convocar a Assembléa 
Geral dentro dos oito dias uteis, que se seguirem ao· da 
entrega da representação no cscriptorio 1la Companhia. 

Art. 18. Findo esse prazo, se o Conselho não tiver feito 
a ronvocaçiio, poderão os requerentes faze-la por annnneios, 
por todos nssígnados, em que se dedure o munero de suas 
<wrões, o ohjcrto da reunião P o facto 1lc niio terem sido 
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altendidos pelo Conselho .. Estes annu~iGs serão affixados -e 
impressos na fórma prescrjpta no Art. 13. 1 

• 

· ""' Art. 19. • Np · easo~dci'"-A'ft'ígi)J'ian~~.d~n~. -~· ~episõ~s.;:~J' 
Asse.mbléa Geral ·não ·poderão· reCahtr. Bó6t&' mateila .. _~ 
alhma á da sua convocação, nem ser tomadas se~' con~Utr«m· 
cia dos votos exigidos pelo Art. 16. · .. 1. 

He licito offerecer nestas reuniões quaesquer indicações 
para serem apreciadas na proxima reunião ordinaria. 

Art. 20. A Assembléa Geral reunir-se-ha ordinariamente 
no mez de Janeiro de cada anno , e terá hum Presidente~ 
e dous Secretarios, eleitos por hum anno, por maioria relativá' 
dos votos presentes em h uma só liita, e escrutínio secreto .. 

Art. 21. Nos seus impedimentos e faltas serão substitui
dos : o Presidente pelo 1. • Secretario ; este pelo 2. •, e eSte 
outro pelo immediato em votos até a primeira reunião ordina-
ria, na qual se elegerá o que faltar. .~ 

Art. 22. Compete ao Presidente abrir e fechar as ~, 
conceder a palavra aos Accionistas, manter a ordem nas disc~ 
sões, e fazer executar as resoluções da Assembléa Geral. cú'ja 
execução não for privativa do Conselho de Direcção.· . · . 1 

A nenhwn Aceionista he permlttido, . mesmo para expli
car~se , fallar · mais de duos vezes sobre o mesmo assumpto.\ 
excepto o f.ooselho de Dil,'ecção o a Commissã.o de exams .. ._ 
os quaes, por hum dos seus Membros poderão respond~.á 
interpellações, que lhes forem dirigidas. 

Art. 23. Compete aos Secretarias ler e repetir a leitura , 
redigir as Actas, apurar os votos, escrev6r a correspondencià. 
e dar o expediente, como determinar o Presidente. 

Art. 24. A primeira eleição de Presidente e Sccretarios 
terá lugar logo que forem approvados estes Estatutos : os eltütQi 
porém servirão até Janeiro de 1855. · , \~ 

Art. ~- Se nté o dia 25 de .Janeiro o Conselho de· 
Direcçlio não tiver convocado a Assembléa Geral, o Presidente 
a convocará, para a reunião ordinaria respectiva, pelo rnod() 
prescripto no Art. 13. 

Art. 26. Compote á Assembléa Geral : 
§ 1. o Eleger o Conselho de Hirecção, a Mesa da Assembtéa 

Geral, e a Commissão de exame. 
§ 2. °Fhar , sobre proposta do Conselho de Direcção os 

ordenados do ticrente c mais empregados da Companhia. 
~ 3.• Omir a leitura dos relatorios do Conselho de Direc

~·tt~- ~~ 1ln Commissuo tlc exame, balanços c orcamentos da (~om
panhia , •liscuti-los ,, npproYa-los, ou altera-los, segundo os 
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interess·es· della •. ;; .. ~-,_ ;_ .~ · .. - . , ·. ... . ;, ::"'. ~/ .. , 
. ;§ ._4,.: Y,igi,!u',Aó • ~· --~it!rv~~ia,_dos ~ntractos ~~ 
pânbi,., do. . ~çõés·•sua mcorporação, ·&;P9f, 

P~§Sf~~ ~~=~~~~~çao a celebra:~~ -o, 
Governo novos co~qtré!cl~ •t .. modiftear.~_~n.islentes, e augmen
tar o· fundoi SOCial.·:.,._,. '~ "' ·: ,: : ... ·· · ., 
. .§: 6. • . Ordeuat, $obre,r.hposta.. tlo'Conselbo· de Direcçao, a 
edificaçao. dos trapiclle& e arma~tms neeessarios ás oper~ 
da Companhia, e a compra ou aforamento dos terrenos- de 
que ella carecer. . 

§ 7,:• TOIIUli' ai. medidas, que reclaUlatem os interesses da 
Co!npaohi~ e, nao 'esüverem prevooidas nos seus Estatutos. 

·-?.t 
TITULO IV. 

Do:CoqMl/W de· Di.t'«ção. 

~ · Art.· 27 .. A Companhiá :será .dirigida por hum Conselh~ 
de..ciuco. ·Membros e administrada-por .bum Gerente, a quem 
ficarão immediatamentc subordinados todos os outros empre
gad9S della. 
. )rt ... 28. Compete~ ao Conselho de Ditecç.ão.: 
·' § · 1. o Organisar ,a ,Resimento interno da Companhia , no 

qual marc.ara"' os doveres e ordenado de eada empregadcr. 
.Este Regimento será logo exequivel, mesmo na parte re~ 

lativa aos vencimentos; porêm poderá depois ser alterado pela 
Assembléa Geral , se ella assim o julgar conveniente. 

§ 2 o Nomear o Gerente, e todos os outros empregados 
da Companhia , dar-ihes substitutos , nos seus impedimentos 
ou faltas, suspende-los ou demitti-los quando convier. A 
demissão do Gerente só poderá ser decidida em reunião do 
Conselho , a que assistirem todos os seus Membros, convo
cando-se para isto os supplentes, se algum estiver impedido. 

§ 3. • Convocar a Assembléa Geral dos Accionistas ordi
naria ou extraordinariamente, apresentar-lhe, com o seu re
latorio, o balanço do anno findo , e o orçamento do se
guinte, e bem assim propor-lhe as reformas , que entender 
conveniente fazer-se nos Estatutos. 

§ ~.o Promover por todos os modos lícitos a prosperí4 

dade da Companhia, para o que fica autorisada a representa-la 
perante o Governo e os Tribunaes do paiz, a demandar c 
!ler demandada , c a exercer 7 com livre e geral admini!!-
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tração , plenos c espcciaes poderes , sem reserva de algum , 
inclusive os poderes em causa, propria.·· . 

§ 5.• Fixar o numero;; lotação ct- força dos' Vapores:· da 
Companhia , ordenar a sua construcÇão , compra , ·veada: . ou' 
fretamento, e pô-los á disposição do Goverll()<,;quando'o e~l.: 
ja o serviço publico. 

§ 6. o Organisar todos os dous annos, e submetter á appro
vaçi.ío do Governo , a tabella dos fretes e passagens , não ex
cedendo o seu maximo alêm de dez centesimos sobre o que 
se pagar uos barcos á vela. 

§ 7. o Marcar as viagens ordinarias dos Vapores, e orde· 
nar as cxtraorJinarias para dentro ou fóra da zona do pri
vilegio da Companhia , quer no serviço desta, quer uo odus 
particular·es, que os tomarem a frete, respeitando sempre 
os privilegios alheios. 

§ 8.0 Adquirir, por titulo oneroso ou gratuito, os ter
renos precisos ils operações da Companhia , c fazer levantar 
nelles os trapiches c armazcns que forem nccessarios. 

}:sta attribuição será exercida no primeiro anuo, inde
pendente de autorisação especial da Assembléa Geral dos 
Accionistas. 

§ 9.• Assignar e substituir, na fórma do Art. 10, as 
acçõcs da Companhia , emitti-las e arrecadar o seu producto, 
quando e como mais convcnicutc lhe parecer. Até a quantia 
de seiscentos contos de réis que constitue o fundo social , 
a emissão póde ser feita independente de outra autorisação 
da Assembléa Geral dos Accionistas. 

§ 10. Pagar os dividendos aos Accionistas, e satisfazer 
a todos os encargos c obrigações da Companhia. 

§ 1 t. Empregar utilmente c com a devida segurança os 
fundos da Companhia , para que não houver emprego im
mediato , quer descontando letras a prazos curtos com duas 
firmas pelo menos de reconhecido conceito, e mediante a 
approvação de todos os cinco Membros do Conselho , quer 
applicando-os ás Companhias mais acreditadas da Província. 
As firmas dos Membros do Conselho nlio serão attendidas 
no caso de desconto de letras. 

§ 12. Executar c fazer executar pelos Empregados os Es~ 
tatutos , o Regimento interno c todas as resoluções da Com
panhia , conformando-se, quanto a estas, com as decisões do 
Presidente da Assemblóa Geral dos Accionistas. 

Art. 29. O Conselho de Dirccção será eleito do mesmo 
morlo, nu mesma Scss;ío c durará o mesmo tempo que a 
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Presidente e Secretario da Assembléa fieral, com a U!lico 
ditferença de conterem,:-as cedulas cinco nomes. Os supplenr 
tes porêm serão apurados em eleição especial tambem de 
einco nomes por cedula ~ e servirão segundo a ordem por 
que sahirem eleitos, a contar do mais votado. 

Art. 30. O Conselho de Direcção nomeará annualmente 
11' entre os seus Membros hum Presidente e hum Secretario; 
aquelle dirigirá as discussõe!l, e este redigirá as Actas de suas 
Sessões , qué serão assignadas por todos os Membros pr~ 
sentes e registradas em livro proprio. 

Art. 31. Haverá Sc!jsão ordinaria do Conselho huma vez 
por mcz , e extraordinaria quando elle o julgar preciso ou o 
Presidente do mesmo Conselho a convocar. As decisões serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, estando presentes , 
pelo menos, trcs l\lcmbros do Conselho. Os vencidos po
derão dcdarar c motivar seus votos na Acta. 

Art. 32. As ordens , correspondencias e resoluções mais 
importantes serão expedidas em nome do Conselho, assigna
das pelo Presidente e Secretario, c registradas nos livros com
petentes . 

. \rt. 3:3. O Presidente do Conselho de Dirccção será 
substituído pelo Secretario, cuja falta ser;\ preenchida pelo 
Membro que o Conselho designar. A substituiçllo destes pelos 
supplcntcs lerá lugar, alêm do caso do Art. 28 § 2. 0

, quan
do o impedimento durar mais de trinta dias, e sempre por 
convite do Presidente. 

TITULO V. 

Da Commis8ão de exame. 

Art. 3'1-. A Commissão de exame será composta de tres 
Membros, eleitos em lista tríplice , por maioria relativa de 
votos, pela Asscmbléa Geral dos Accionistas, depois de apre
sentado o rclatorio pelo Conselho de Direcção. 

Art. 3:). Compete á Commissão de exame examinar cstru
pulosamentc o rclatorio, balanço, orçamento , actas, escriptu
ração da caixa e mais livros da Companhia, corrcspondencia 
c ordens do Conselho , procedimento dos empregados , e exe
cução dada aos Estatutos c dcci~õcs da Assembléa (;eral , 
interpondo ácerca de tudo seu parecer com urgencia, no qual 
proporá as emendas que julgar precisas no orçamento. 

Art. 36. Nomeada a Commissão, nfio havendo materia 
para se discutir ou votar, o Presidente levantará a Sessao , 
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marcaw.lo logo o uia ua reunião em que tem uc ser apre~ 
ciauo o parecer. Neste sentido se farão novos annuncios e 
editaes, que serão publicados na fórma prescripta no Art. 13 . 

. Art. 37. Depois de apresentado o parecer da Commis
são de exame a Assembléa Geral discutirá o orçamento e 
tomará as resoluções que julgar a bem dos interesses da Com
panhia. As Actas das Sessões , o relatorio do Conselho, e o 
parecer da Commissão de exame scn1o impressos c distribui
dos pelos Accionistas, que os procurarem no cscriptorio da 
Companhia. 

Art. 38. Para o hom desempenho da tarefa da Com
missão de exame, o Conselho de Dirccção lhe franqueará o 
archiro da Companhia, c as infor111açõcs que ella solicitar 
dos ~lembros do mesmo Conselho, c de qualquer empregado, 
~em rl'serva alguma. 

TITri.O \"1. 

Da l'otariio. 

Art. 39. Os yotos em Asscmhléa Geral ser;1o contado~ 
da maneira seguinte: de dez at(! cincoenta aq·ões, hum voto 
por cada dez acçõcs. 

Aos Accionistas de maior numero de ncçõcs contar-se-lia 
mnis hum voto por cada trinta acçõcs. 

Art. 40. Os Accionistas auseutcs ou impedidos , poderão 
ser representados na Assembléa Geral por procuradores lam
bem Accionistas, e cada hum destes, alêm de seus votos 
nunca terá mais que vinte , qualquer que seja o numero das 
acções de seus committentes. Quando o mesmo Accionista ac
ceitar mais de huma procuração , englobar-se-hão os votos 
de todos os seus constituintes, seguindo-se na votação a re
gra do Art. 39. 

Art. 41. Nem hum Accionista terá direito a votar em 
Assembléa Geral por acções que não teuhão sido devidamente 
registradas pelo menos dous mezes antes da reunião. Exce
ptuão-se as transferencias por heranças. 

TITULO YII. 

Dos dividendos e fundos de r·eserva. 

Art. 42. O balanço , de que tratá o os Arts. 36 § 2.", 
28 § 3. • e 35 destes Estatutos, sení fechado em iH de De-
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zembro ; o orçamento deverá comprehender a receita e des
pezas provaveis do anno seguinte. Ambos serão apresentados 
á Assembléa Geral dos Accionistas em cada Sessão ordinaria. 

Art. !~3. Do lncro de cada anno se deduzirá quinze por 
cento sobre o capital effectivo da Companhia, para fundo de 
reserva , concertos e eventualidades , e do resto se fará di
Yidendo no mez de Janeiro entre os Accionistas. 

Art. !~4. Na dissolução da Companhia, o fundo de re
serva , que houver, será accumulado ao capital, e dividido 
pelos Accionistas existentes proporcionalmente ao numero 
de suas acções. 

TITULO YIII. 

Disposições Gentes. 

Arl. !~5. O fallecimento do Accionisla não obrigará a li
quidar a Companhia; nem seus herdeiros ou representantes 
poderão de fónna alguma embaraçar as operações da Com
panhia. 

Art. 4(). O Conselho de llirecção procurará, sempre que 
for razoa\ cimente possível, ultimar por meio de arbitros as 
questües que se possão suscitar á Companhia. 

Art. 47. O Conselho de Direcção fica autorisado para 
começar as operações da Companhia, reclamando desde já 
dos Accionistas o pagamento da sua primeira prestação. 

Art. !,8. O Conselho de Direcção, que se nomear no 
corrente anno, servirá até Janeiro de 1855, com o Pre
sidente c os Secrelarios da Assembléa Geral dos Accionistas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Julho de 1854. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COUECÇÃO DAS tEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

T0:\10 17. PAHTE 2." SECÇÃO 40.• 

DECRETO N." 1.ldlt de 10 de .Julho de 18fJlt. 

Approra os Estatutos da Com1um!tia - ProgrNso,
dtt Cidade do Rio Grande, urt Prorinn"a de S. Pe
dro, que tem por fim estaúefeccr hum Oll nwis J' lljJOI'eS 
de reboque 11a barra da mesma Provincia. 

Tomando em consideração o que represent{irão nl
guns Negocinntes dn Província de S. Pedro, em nome 
de outros, pedindo npprovação dos Estatutos da Compn
nhia- Progresso -da Cidade do Hio Grande, <Jtle tem por 
lim estabelecer hum ou mnis Vapores de reboque na barra 
da mesma Província : Hei por bem , Tendo ou rido a 
Secção dos Ncgocios do lmperio do Conselho d'Estado, 
Approvar os referidos Estatutos, que com este haixão, as
signados por tuiz Pedreira do Coutto Ferraz, do 1\Icu 
Conselho, l\Iinistro c Secretario d'Estado dos Negocios do 
Imperio, que assim c tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em dezanove de Julho de mil e 
oitocentos cincocnta c quatro, trigesimú terceiro da Inde
pcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\1agcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Couflo Ferra::. 

Bslalutos da Compa11/âa- Progresso-- JW Cidade do Hio 
Gra11de, approrados em Assemú!la r:rral dos Ar·cio
nistas da mesma Companhia 110 dia 27 dt; Julho de 
1853, a qur sr rrfere o Decreto drsla data n." 1.lt1lJ. 

Art. 1. • Fica creada nesta Cidade h urna Companhia 
com o capital de cem contos de réis, divididos em du
zentas acçõr>s que o proprif~tario poderá tt·;wsfcrir ;', sua 
vontade. 
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Art. 2. o Esta Companhia se denominará- Progres
so, -e terá por fim a compra de hum ou tl!ais Vapores 
para servir de rebocador na barra e ancoradouro desta Ci
dade e Villa de S. José do Norte. 

Art. 3. 0 A Companhia será representada por huma 
Directoria, composta de cinco Membros eleitos pela maio
ria de votos dos Accionistas, que se acharem presentes 
na occasião da eleição : este~ d'entre si escolherão hum 
para servir de Presidente e Caixa, sendo os outros qua
tro obrigados a servirem Ires mezPs cada hum durante 
hum anuo, de Gerentes da Companhia , cujo serviço sci'á 
feito gratuitamente. No impedimento de qualquer Mcmhm 
da Dil'ectoria, esta nomeará entre si quem o substitua. 

Art. á. o Terá lugar a eleição nos primeiros dez dias 
do mez de Janeiro com os Accionistas que se acharem 
presentes. 

Art. 5. o Ao Presidente Caixa compete: 
§ L o Convocar a Assembléa Geral dos Accionistas sem

pre que o julgar necessario, ou lhe for requerido por 
qualquer dos Directores. 

§ 2. o Organisar a escripturação da Companhia. 
§ 3, 0 Arl'ecadar as sommas que fol'em devidas á Com

panhia, c bem assim satisfazer as obrigações por ella 
cont!'ahidas. 

Art. 6. 0 Ao Director em quanto estive1· servindo de 
Gerente compete : 

§ i. o Escolher os Empregados necessarios para o ser
viço do Vapor, menos o Commandante, fiscalisando a ma
neira por que cllcs servem, podendo os despedir quando 
entender que não cumprem bem com os seus deveres. 

§ 2. 0 Expcdit' as ordens que julgar convenientes para 
o bom andamento do servi~~o. 

§ 3. 0 Poder contractar a quantia por que devem ser 
feitos os reboques dentro da barra. 

§ fl. o Mandar faze!' no Vapor os concertos c reparos 
de pequena importancia. 

Art. 7. • A Directoria se reunirá na primeira semana 
de cada mez, e a ella pertencerá : 

§ 1. o Contractar e assignar os contractos de impor-. 
tancia pcrlencentes á Companhia. 

§ 2. o Estabelecer as taxas que tem de pagm· os navios 
de di!Terentes lotações, que forem rebocados de dentro 
para fúra, ou de fóra para dentro da harra, podendo 
altprar ('~tas lll!'Sillas taxas f{llando o jnlg-<11' !'Olll'l'llif'nlc. 
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§ 3. • Hcquercr tudo quanto fot· a bem da Companhia, 
podendo-a defender perante os Tribuuaes quando assim 
for uccessario. 

§ IJ.• -Escolher, e nomear o Command<~nte do Vapor, 
c hum caixeiro p:1r<1 a Companhia, podendo tambem 
despedir os que estiverem s1~nindo. 

§ 5.• Exp('(lir os Hegulamentos precisos para o bom 
desempenho do serviço da Companhia. 

§ ü. • Tomar cotllas ao Dircctur que scrrir de Gerente 
em cada trimestre. 

~ 7, 0 Ordenar os concet·tos de importancia do Vapor. 
Art. 8. o A Assembléa Geral dos Accionisl<~s se reu

nirú na fórma do Art. IJ. o , c uessa occasião se nomeará 
a nova Directoria pela maioria :1hsoluta dos i\IPmbros pre
sentes, c será patente hum balanço c relatorio ciscuns
tanciado do estado da Comp;mhia. 

Art. 9. o A Directoria fará publicar pela imprensa as 
contas c relatorio documentado de sua administração, ú 
vista da qual poderá qualrtuer Accionista fazer reclama
ções lfue julgar nccessari<Js na occasião da reunião da 
Assem bléa Gera I. 

Art. 10. Cada Accionista de huma acção terá hum 
,-oto. e assim por di;Jute até o numero de dez, que nunca 
poderá ser excedido, nem mesmo apresentando o votante 
procuração de qualqua outro Accionista. 

Art. 11. O Accionista que dei\ar de entrar com a 
quota correspondente ao numero de suas acções, quando 
lhe for requisitada pela Directoria perderá o direito ás 
quantias que tiver anteriormente pago. 

Art. 12. Cada anno, c por ordem da Dircctoria, se 
procederá huma vez ao dividendo dos lucros da Compa
nhia, se os houverem, tendo em attcnção o haver sem
pre em Caixa hum fundo nuuca menor de dez contos 
de réis, nem maior de vinte contos de réis. 

Art. 13. A Companhia não poderá ser dissolvida l 
antes do prazo de dez annos, salvo a perda do Vapor, 1 
ou falta de 'meios da mesma Companhia; em todo o caso 
porêm a dissolução só poderá ser resolvida em Assem-
bléa Geral, por maioria absoluta dos Accionistas, os 
quaes poderão oppor-sc á dissolução fornecendo os meios 
nccessarios para a Companhia poder continuar, ficando 
entendido fJUC os Accionistas que se não quizerem sujei-
tar it esta decisão licào desde logo excluídos da Compa-
nhi;l, sem direito ;1 fazer reclamação alguma. 



( :!75 ) 

Art. 1lJ. Os Estrangeiros tambem poderão ser Accio· 
nistas desta Companhia. 

Art. 15. llentro do prazo de seis mezes se reque
rerá ao Poder competente a approvação destes Estatutos. 

Palacio do Hio de Janf:iro em 1ü de Julho tle 185/J, 

Luiz Pedreira do Coulfo Ferraz. 
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COLLECÇ.\0 DAS LEIS DO IMPEIUO DO BHASIL. 

1854. 

rmw 17. f'ABTE 2." st:r.ç.\o 41." 

])ECfiETO N.o 1.4.15- de f> de 1\gosto de :l85[J. 

Approl'll os Estatutos da Compan!da de Seguros contra a 
mortalidade dos csrrm:os, dcnmninada -Prrridcncia -. 

Attc~ndenuo ao que l\le reprcsentúrão Carlos Le Blon, c 
EsteYfto Beruard, Gerentes da Comp:11lllia de Seguro contra a 
mortalidade dos escraros, denominada -Previdencia-: Hei 
por hem, de conformid<Jd!! com o parecc'r da Secção dos 
Ncgocios do Imperio do Conselho (!'Estado, exarado em 
Consulta de tres do corrente IIIPZ, Approrar os Estatutos 
organisados para a dita Companhia, e que com estes baixão. 

Luiz Pedreira do Coutto Fcrr<Jz, do l\Ieu Conselho, 
l\linistro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Pala cio do Hio 
de .Janeiro em cinco de Agosto de mil oitocentos cin
coenta c quatl'O, trigesimo terceiro da Indcpendeiicia e 
do lnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

l,uiz Pedreira do Coullo Ferraz. 

Estatutos da Compmzllia de Seguros contra a mortalidade 
dos cscraws - P1·evidcncia. 

Art. 1." A Compnuhia - Prerirlcncia- hc destinada 
a segnrnr em todo o Impcrio do Brasil contra a mortalidade 
de todos os eseraros que não tiverem menos de J 2, e 
os que não excederem de 45 annos, conforme a opinião 
dos peritos da Companhia. 

Art. 2." Ella he h uma Sociedade anonyma, do fundo 
capital de dous mil contos de róis, dividido em acc;õcs de 
conto de r(~is cada huma ; c~~P fundo poder;í ser angmen-
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tado por dcliberaç.ão lia Assembléa geral dos Accionistas, 
emiltinllo mais acções. 

Art. a. • A responsabilillade llos Accionistas pelas trnns
acções da Companhia não se estende a mais de valor de 
suas respectivas acções. 

Art. 4. • A Companhia não responde por morte re
sultando de sevicias, suicidio, assassinato, envenenamento, 
incendio, desastre ou qualquer outra cousa que não seja 
a morte natural. 

Art. 5. • A estimação dos escravo:; cffectuar-se-ha no 
lugar do llomicilio llos mesmos, pelos Inspectores e Mc
dicos da Companhia. 

Art. 6.• A natureza do morte de hum escravo seguro 
serü attcstaua pelo l\ledico da Companhia no lugar c do
micilio do defunto, c pelo lnspeetor lia Companhia no 
dito domicilio, cujo attestado deve ser feito no mesmo dia. 

Art. 7." Estando em regra o attestado desses llous 
Funceionarios, do qual conste a morte natural e identidade 
do individuo fallecido, o segurado teriÍ direito ü indcmnisa
ção estipulada, a qual lhe sení logo feita depois da npre
scutação oo dito certificado c respectiva apolicc. 

Art. 8." Em todo o caso os direitos do segurado 
seriio prescriptos se ellc os não lizer valer no anno mor
tuario, ou se cllc niio fizer constar no devido tempo pelo 
Medico perito c Inspcclor, c ó vista de cnda hum, a na
tureza da morte. 

Art. \l.• A Companhia niio segura por maior prazo do 
que o de hum anno, devendo por tanto as apoliccs serem 
renovadas no fim de cada anno do contrncto. 

Art. 10. A Compunhia dará principio ús suas opera
ções Jogo que forem subseriptas metade de ~uas acções. 

Art. 11. Assim que a Companhia e~tiver legalmente 
instituída, a Directoria fará publicar pelos Jornaes da Côrte 
o tempo dentro llo qual os Accionistas derem entrar com 
dez por cento do valor de suas respectivas acções. O prazo 
marcado pela llirceloria serü improrogavcl ; a fi11la dessa 
entrega no tempo marcado inporta a exrlusão do Ar.eionisla 
omisso c vagas as suas acçõcs, que serão distribuídas a 
novos possuitlorcs. 

Att. 12. A Companhia ~cní administrada por lmma 
Direcloria composta de lres l\JemlH·os eleitos ;Í pluralioade 
de votos d'entre os Aecionistas c de llous Gerentes. Hum 
tio~ tn~s Dircdores designado nos dons primeiros annos 



( 278 ) 

pela sorte, e nos seguintes pela antiguidade, será sub
stituído depois do fim de cada anno, se não for reeleito 
á pluralidade de votos d'entre os Accionistas em Assembléa 
geral, sendo reeleito será no anno seguinte con~iderado o 
mais moderno. Os immediatos em votos serão supplentc~, 
que na ordem de sua eleição supprirão as faltas tempora
rarias, quando dous dos Directores se achem impedidos. 

Art. 13. Os Srs. C. Lc Blon c Esteviío Rernanl, 
fundadores da Companhia, serão nomeados seus Gerentes 
inamovíveis, salvo o caso de malversação previsto pelo Co
digo, e a commissão que lhes hc auonada nüo poderú ser 
alterada. No caso de falleeimento tle qual<lncr delles a Di
recção escolherá hum ~uccessor d'cntre as pe~soas que sua 
'i ma ou herdeiros apresentarem para substilui-lo, c no 
caso de qualquer impedimento qne os privt~ de poderem 
exercer suas funcções, poderão substituir outra pessoa em 
s<·n lugar <it~haixo de sua responsahilidade. 

Art. 11. Os llircctores scrüo Accionistas de dez acções 
pelo menu~. 

Art. 15. Sobrevindo a algum dos llirectorcs impedi
mento prolongado que o prive de exercer as suas funcçoes, 
ou deixando de ser Accionista do numero de acçoes prcs
cripto na condi~·ão 1~, ~criÍ comocada a Assembléa geral 
c nella proceder-se-ha iÍ eleição do 11oro llirector. 

Art. 1 (). A llircdoria h e autorisada a demandar c ser 
demandada, obrar c exercer com livre c geral adrninistra
<;ilo, plenos e positivos podert•s, comprehendidos e outorgados 
todos, sem resena de algum, mesmo os de em causa propria. 

Art. 17. As apolices dos seguros c lodos os mais 
actos serüo nssig11ados por hum Dircctor e hum Gerente, 
c sú assim obrigão a Companhia. Os Dirertores, c Gerentes 
por suas assigna luras, sú eontrahem a rcsponsaLilidade que 
!Ia qualidade de Acl'iouistas corresponder ao numero de 
suas acções, e aquella em que, como gestores da Com
panhia, incorrerem pela execução do mandato. 

Art 18. Os Gerentes com conscntimen to dos Dire
ctorcs nomearão os empre~ados que julgarem nccessarios , 
arbitrando-lhes salarios, cuja continuação será dcpeudentc 
da apprO\ ação da Asscmblóa geral. 

Art. 19. A. Dircctoria pcrcehen't hum a commissão de 
cineo por cento sobre os prcmios de seguro qHe elfectuar, 
a qual scriÍ t!iriditla com igualdade entre os Ires Directores 
ou Sllpplt•ntes que m substituírem, e os dous Gerentes. 
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Art. 20. Em Janeiro tle cada anno a llirectoria con
vocará a Assembléa geral para apresentm·-lhe o relatorio 
do anno findo , e proceder á eleição do novo Director que 
deve occupar o lugar daquelle que, conforme a condiçflo 
12 tem de ser subsliluido. 

Art. 21. A' Directoria compete: a convoeação da As
sembléa geral, nos casos previstos por estas condições , 
c em todos aquelles que em seu entender julgar con
Yenicnte, ou quando lhe for re11uerido em representação 
assignnda por Accionistas possuidores de huma quarta parte 
das acções, c dahi para cima. Neste ultimo cttso, se dentro 
de cinco dias depois da entrega da representação a Dire
ctoria não tiver feito a eonvocaç<io, poder<ío os reprc~ntan
tcs faze-la por annuncios publicas, por todos assignados, 
em que declarem o numero das acçõcs de cada hum, o 
motivo da convocaçfto, c que precnchêrão infructnosamentc 
o disposto nesta condição. 

Art. 22. As convocações para Assembléa geral serão 
feitas por annuncios repetidos tres dilfcrcntc~ vezes em 
Jornaes commcrciacs. 

Art. 2:3. Feita a convocação de qualquer 1las maneiras 
prcscriptas na condiçflo antecedente, chegados o dia c 
hora indicados, a Asscmbléa geral se julganí constituída, 
qualquer que sC'ja o numero de Acrionistas presentes c 
representados por procuração, c tomará deliberações á 
pluralidade de votos : C"{Ceptuão-se as delibernções sobre 
augmcnto de capital, eleição da Direc.toria c 1lccisão de 
que trata o Artigo seguinte, que só podenío ser tomadas 
em Asscmhléa geral representada por mais de metade das 
acçõcs. 

Art. 2'~. Se dc~graças nhsorvercm hum terço 1lo ca
pital c o fundo de rescrra, a nirectoria convocará a As
scmbléa geral, c nclla apresentará o balanço das operações 
da Companhia, que será 1pso facto dissolvida c liquidará a 
sua responsabilidade. 

Art. 25. Somente os Accionistus poderão ser portadores 
de procuração para votar na Assembléa geral. Cada cinco 
acções terão hum voto, mas nenhum Accionista , qualquer 
que seja o numero das acções que represente por si c 
por procuração, terá mais de cinco votos. 

Art. 2(). Em cada seis mezcs se formará hum balanço 
c conta demonstrativa dos trabalhos da Companhia, c se 
rcpnrtirão os lucros líquidos qne houver, rcs,~rv;ntdo-sP 
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hum quinto delle~ c seus respectivos juros para se formar 
hum fundo de reserva. 

Art. 27. A duração da Compnnhia hc limitada a 30 
annos, que len1o principio logo que se achar legalmente ins
tituída; a Ass,..mhléa geral dos Accionistns pertence dissolve-la 
quando o julgar con \'Cniente por maioria tle votos, que 
exccdão a dons IPrços. 

Art. 28. Se por qu:1lquer causa a cnf ratla de dez 
por cento se aclwr desfalcada, c este desfalque nfio for 
preenchido pelo fundo de reserva, a Din~ctoria exigirá dos 
Accionistas a Clltrada irnmediata da quantia que liH· uert~s
saria para a prt~eneher. O Arl"ionisfa que dentro de 30 dias 
nilo fizer :1 elllr<ula reelamatla pela lliredoria, dci\:mí de 
pertencer tÍ Companhia; suas ac~IH~s poderfio ser des
tribuidas a novo ou novos Accioni:;tas c a llirecforia pro
ccder<Í judicialmente contra o ex-aec:ionista pela quantia 
neeessaria parn preeneher o alcance em que ficar 

Art. 2!.1. A transfercwia das arções, em quanto se não 
completar o seu ralor nominal pt'lo fundo dt~ rcserra, sú 
poder;Í ser ell"t~duarla com consentimento nnanime da Di
rectorin. Verificada que seja o inlciro valor rltts aq·ües, 
os possuidores as podcráü transferir rul lihitum. 

Art. 30. No dia da morte tle qualquer Accionista os 
seus herdeiros ter;io direito durante dons mezes do apre
sentar hum uom Accionista em suhstituiçiio do fallecido. 
Se nessa epocha os herdeiros n<io tiverem feito proposta 
alguma a respeito, ou se as pessoas apresentadas wio tiverem 
sido admittidas, as acções serão rendidas em hasta publica 
por conta dos ditos herdeiros. 

Art. :11. No caso de fnllirnento de qualquer Ar
rionista , as suas acções flciio vagas e serão rendidas por 
conta da Companhia a noYO!' Accionislas e se entregará aos 
crodores unicamente o importe das cnlratlas que elle tirer 
feito c o fundo de n~~cna. 

Art. 32. Aos Srs. C. Lt~ lllon, G. Uelsner de Mon
merqué c Esleviio lkrnanl ou seus herdeiros, como autores 
e fundadores tlesla Companhia, senío concedidos Ires por 
('enio sobre os premios de seguros rpw elfectnar em quanto 
tlmnr a sociedade, como compcnsa~·iio de seus trabalhos, 
P crssii1l dos documentos nccessarios ao bom exilo da 
Companhia. 

Art. 33. Em hum dos Banws desía Côrte scriio de
positados os fundos da Companhia em conta corrente de 
juro~ 
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Art. 3'1-. Alêm da Diretoria haYení hum Conselho de 
direcção composto dos doze Acciouistas que possuírem maior 
numero de act:ões, preferindo os anteriores na entrada, 
quando se dê igualdade de acções entre os ultimos que ti
Yerem de completar este numero. 

A esse Conselho pertence : a fiscalisação da Direcçtio, 
a approvação de gratificações , subvenções , alienações de ti
tulos ou propriedades pertencentes <Í Companhia ; exames 
dos rclatorios administrativos da Dirccção; c a rigorosa 
observaçiío dos estatutos e Regulamentos. 

Hio tlc Janeiro 3 de Maio de 185í. 

Estevão llcrnanl. C. Lc lllon. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185·~. 

TO~!O 17. P.\1\TE 2." SECÇÃO 1(.2 a 

DECRETO N.• 1 ldG -de 1G de Agosto de 185á. 

li/arca o rencimcnlo rio Carrcreiro da Cralt1a da Villa 
do llio Claro, da Pron'ncia do Rio de .Janeiro. 

Hei por bem l\Iarcar ao Carcereiro da Cadêa da Villa 
do Rio Claro, da Província do Rio de .Janeiro , o ven
cimento annnal de cento c vinte mil réis, na conformi
dade do Artigo oitaro da Lei de tres de Dezembro de 
mil oitocentos c quarenta c hum . 

• José Thomaz ~abuco de Araujo, do Meu Conselho , 
l\Iinistro c Secretario d' l~stado dos Negocios da .T ustiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do llio 
de Janeiro, em dezeseis de Agosto de mil oitocentos cin
coenta e quatro , trigesimo terceiro da Independencia 
c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagcstarle o Imperador . 

.! os é Thoma;; iYabuco de Araujo. 

DECHETO N." 1.á17- de 1G rlc Agosto de 1S5á. 

Marca o rcneimcnto do Carcereiro da Cadta da Vill,z 
do Sabociro , da l'rorineia do CcartÍ. 

Hei por hem l\Iarcar ao Earcereiro da Caclüa da Villa 
do Sahoeiro, da Provincia do Ceará, o vencinwnto annnal 
dr! cem mil r(•is, na conformidade do Artigo oit;no da Lei 
de tres de Dezemhro de mil oitocentos e <JtHirenta c hum. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do ~leu Conselho, l\li
uistro c Secretario d'Estado dos N1·goeios da Ju~tiça, assim 
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o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezeseis de Agosto de mil oitocentos cincoenta 
c quatro, trigesimo terceiro da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmperio. 

Jo.e,é Thomaz Nabuco de A1·aujo. 

DECllETO N.o 1.li18-dc 16 de Agosto de 185lt. 

Crca na Prorinria de Parawí dous tw;ares de Juizes 
illunin))llrs, que an·1Wlllllli"IIO as funq:õcs de Juizes 
de Orp!ulos, no Termo da Villa do Príncipe, e nas 
reunidas de Morretes e Antonina, e marca os respe-

ctivos ordenados. 

Hei por bem Decretar o s<'guinte. 
Art. 1. 0 Uavr~rá no Termo da Villa <lo l'rincipe, c 

nas reunidas de 1\lorretcs c Antonina, Juizes l\luuicipaes 

c de Orphãos. 
Art. 2. o Cada hum destes Juizes vencerá o ordenado 

annual de seiscentos mil réis. 
José Thomaz Nabuco de Araujo , do l\len Conselho , 

l\Iinistro c Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, 
assim o tculta entendido e fa~:a executar. Valacio do Hio 
de Janeiro em dezcseis de Agosto de mil oitocentos cin
cocnta c quatro, trigcsimo terceiro da lndepcndencia c 

do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Thomaz N abuco de Araujo. , 
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DECRETO N. o 1.110 -de 1G de Agosto de 1Si.l4. 

Crca hum Esquadrtio de C avaliaria de Guardas 1\' acimtac8 
no Município da Capital da J>rorincia do Cearâ. 

Attcnd1•udo ;í Proposta do Presidente da Província 
da Cear:t, Hei por hem lktTelar o scguiull•. 

1\rt. Unico. Fica crcado 110 ~Iuuicipio da Capital da 
Pro1incia do Cearú, e subordinado <lO respectivo Com
mando Superior, hum E~quadri'ío avulso de Cavallaria, 
de duzentas praças da Guarda Nacional, o IJnal terá a 
sua parada no lugar que lh1~ for marcado pdo Presidente 
da Pro1incia, na conformidade da Lei 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
l\linistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiçn, 
assim o tenha entendido c faça rxecutar. Palacio do Rio 
1le .Janeiro em dt~zesris de Agosto de mil c oitocentos 
cincocnta c 'Jllalro , trigesimo terccirn da Indcpendencia c do 
I mperio. 

Com a Rubrica de Sua i\lgestade o Imperador . 

./os é Toma= lYaúuro de Araujo. 

DECRETO N." 1.lt20- de 11l de 1\gosto de 1S5lt. 

Dti no1'a orgallisarüo IÍ G'uarda Jlarional dos Mu11icipios 
de l!heos e Olircnra da J>rorintia da 1J11hi11. 

At.tendcndo ú Proposta do Presidente da Província da 
fl:thin , Ilr~i por hem l>r•crr•lar. 

Art. 1." Fica creado nos l\Juniripios de Ilheos e O! i
vença da Província da Bahia, hum Batalhão <Ir~ Infanteria 
de seis Companhias, com a numeraçiio de oitpnta e hum 
do seniço a c ti r o. As praças qu:1lifieadas na re~ena na
qul'lles l\lunicipios ficiio <~ddid~ts ao Batalhf1o do senir;o 
activo. 

Art. 2." O B:1talhão :1cima rcff'ritlo tcr:'1 a sna pa
rad:! no lugar IJIII~ sr~ lhe for marcado jwlo Jlrc<idenlP da 
Pr1Hi11ei:: . JJa r'tl!Jformid:Hlro da Lei. 
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José Thomaz Nabuco de At·aujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezeseis de Agosto de mil oitocentos cin
coenta c quatro, trigcsimo terceiro da lndepcndencia e 
do lmperio 

Com a Rubrica d~ Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabwo de Araujo. 

--
DECRETO N.Q 1.621-tle tG de Agosto de 185li. 

Dti nora organisaçtlo á Guarda N acionai dos Lllullicipios 
da Barra do Hio de Contas, e lllarakú da Prol'incia 

da Bahia. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica creado nos l\1unicipios da Barra do Rio 
de Contas, e :Marahú da Província da Bahia, hum Bat~lhão 
de lnfanteria, de oito Companhias, com a numeração de 
oitenta e tres do serviço activo. As praças qualificadas 
na reserva naquelles Municípios ficão addidas ao Batalhão 
do set·viço activo. 

Art. 2." O Batalhão acima referido te rã a sua parada 
no lugar que lhe for marcado pelo Presidente da Província, 
na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Uio 
de Janeiro em dezeseis de Agosto de mil oitocentos cin-
coenta e quatro, tt·igesimo terceiro da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Thomaz iVabuco de Araujo. 

, 
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DECflETO N. o 1.422- de 1.6 de Agosto de 1854. 

/)rí nora orr;am:~art7o á Guarda Nacional dos ilfunicipios 
de Cammnú r Barcrllos da Prorincia da Bahia. 

Attf'JHiendo á Proposta do Presidente da Província da 
Bal1ia, Hei por hem Decretar o srguinu•. 

A r!. 1. • Fica crendo nos ~Iunicipios de Cammnú e 
B;m~ellos, da ProYincia da Bahia, huma Companhia avul
~a de Artilh<'l'ia , com a numeraçüo de primeira, e hum 
Batalhão de Infanteria, de ü Companhias, com a numeração 
de oitenta c dous do serviço nctiro. As praças qunlific:Jdas 
11:1 rcscna naquellcs ~Iunicipios ficão addidas ao Batalhão do 
seniço activo. 

Art. 2.• A Companhia avulsa c o Batalhão ncima re
feridos terão as suas paradas nos lugares que lhes forem 
marcados pelo Presidente da Província, na conformidade 
da Lei . 

• José Thomaz Nahuco de Araujo, do i\lcu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
a'sim o tcnl1a entendido e faça executar. Palacio do Hio 
de J:mciro em de~scis de Agosto de mil oitocentos cin. 
cocnta c quatro, trigesimo terceiro da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J os& Thomaz ilalmco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1854. 

TO~IO 17. PARTE 2.• SECc,:lO 43.• 

DECllETO N. o 1.li23- de 23 de Agosto dr. 185 ~. 

llezme a Termo d'Asscmb!éa ao da l111pcratriz, na l'ro
·vincia das Alagoas. 

Fica reunido o 'fprmo d'Asscmhléa ao d<t lmtwt·atrLr., 
na Pro vi ncia d<ts Alagoas, c revogadas as d isposiçõcs em 
contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do 1\leu ConsPlho, 
l\Iinistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. P;tlacio do Hio 
de Janeiro em vinte c tres de Agosto de mil oitocentos 
cincocnta e quatro, trigesilllo terceiro da lnllcpendcncia 
e do lmperio. 

Com a Ptubrica de Sua l\lag<'stade o Imperador. 

José Thomaz :Yab11co de .4raufQ. 

DEC!mTO N.o 1.!t2lt-de:23 de Agosto dt~ !85ft. 

Marca o rcncimcnlo do Carcereiro da Cadt~ll dtt V i/la 
de Taquary da Província de Silo Pedro do J{iv (,'mnde 

do Sul. 

Hei por bem ~larcar ao Carcereiro da Cadêa da Vi!la 
de Taquary, na Província de São Pedro do Hio Grande 
do Sul, o vencimento annua! de cento e vintt~ mil réis, 
na conformidade do Artigo oita1o da Lei de trcs de De
zembro de mil oitocentos quar<'uta c hum. 

José Thomaz Nalmco de Araujo, do Meu Consí•IIIO. 
Ministro c Secretario d'.E.stado dos Nrgocios da ,Ju~tit;~, 
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as~im o tenha entendido c faca executar. P:llacio do Rio 
de Janeiro em vinte e tres d~ Agosto de mil oitocentos 
eincoenta c quatro, trigesimo terceiro da Independencia c 
do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua .Magesd:ule o Imperador . 

.José Thomaz Aabuco de Araujo. 

·-
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 17. PARTE 2.• SECÇÃO 4h. a 

DECRETO N.o 1.lt25- de 2 de Setembro de 185á. 

Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadêa da Vil/a 
de S. J Ol10 do Rio Claro da Província de S. Pauto. 

Fica elevado á cento c vinte mil réis o vencimento 
de cincoenta mil réis. que percebe o Carcereiro da Cadêa 
da Villa de S. João do Rio Claro da Província de S. Paulo. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Nego cios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dous de SetembrÔ de mil oitocentos cincocnta 
e quatro, trigesimo terceiro da lndepcndcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Jo.çé Thomaz Nabuco de Araujo. 

----
DECRETO N.• 1.lt26- de 2 uc Setembro de 18M .. 

, 
l'roroga até o dia 12 do corrente mez a Sess!lo da 

Assembléa Geral Legislativa. 

Hei por bem Prorogar até o dia doze do corrente 
mcz a presente Sessão da Assembléa Geral Legislativa. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estado dos Negocios do lmpel'io, 
assim o tenha entendido e faca executai". Palacio do llio 
de Janeiro em dous de SetembrÔ de mil oitocentos cincoenta 
e quatro, trigesimo tet·ceiro da lmlependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO DIPEIUO DO BBASJL. 

185'1. 

Tmto 17. • I'AllTE 2. • ~ECÇ.\0 45.• 

DECH.ETO N. 0 1.ft27- de ü de s~temuro de 1S5'J. 

Approca os Estatutos dtt Ctti.ra E,-onomict1 estabelecida 
na Capiltd da Prol'incia de Sllnla Cat!wrina. 

Aucndenrlo ao que ~Ie representou a Directoria da 
Caixa Eeonomica estabeleeida ua Capital da Prorincia de 
Santa Catharina, e Tenclo otnido a Secção de Fazenda do 
Conselho d' E~tado: llei por !Jr?lll Approrar os Estatutos da 
referida ( :aixa, que com e'k h<li:>.;lo. 

O Visconde de Paranú, Consdhc•iro d' Estado, Senadot· 
do Imperio, Presidente do Con~ellw de ~Iinistros, l\linistro 
e Secretario d' Estado dos Negocios da Fazenda, c Prcsi- l 
uentc do Tribuual do Th('SOUI'O Nacional' o tenha assim 
entendido c f,1ça executar. l';dacio do !tio de Janeiro em 
seis de Setembro de wil oitocento'i cincoenta c c1uatro, tri· 
gesimo terceiro da lndependeneia e do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

r isconde de Paranú. 

Estatutos da t:ai\a l~ronomira. 

T!Tt:LO I. 

Da Cai.ra b'I'OJWmica c s11as operarões. 

Art. 1.• A Caixa Economica tem por fim ofi'erecer 
ú classe laboriosa c poupada, mPios de accumu!ar capitaes 
por entradas repetidas de pequenas quanti<~s; c de os 
augmentar com o lucro proveniente do seu emprego: ha
bitu;mdo-a por esse meio á ordt!m c economia, e obri
gando-a contra a dissip<l<,'àO e iiHiigr•tH·ia. 

1 

·i 
1 

I 
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Art. 2. 0 E!>ta Caixa será installada logo que hajão 
linte indiriduos que nrlla qneirão deposiun· capitaes. 

Art. 3. 0 Os primeiros vinte Accionistas reunidos no
mearão huma Directoria, que será composta de hum Pre
sidente, hum Secretario, e huma Commissão Fiscal de cinco 
Membros escolhidos d'entre os Accionistas. 

Art. IJ. o Feita a nomcacão a Directoria nomearú hum 
Administrador c hum Guard;l Lirros; e ns opcr<u;õcs dn 
Cnixn terão principio no dia mnrcndo pela Directoria, re
cebendo-se as entradas dos vinte Accionistas c de todas as 
pessoas que se apresentarem. 

Art. 5. 0 As entradas de fundos continuarão a ter lugar 
nos dias marcados pela Directoria. 

Art. G." Os capitaes depositados nn Caixa Economica 
serão empregados: 1. 0 em deposito no Baneo do Urasil ou 
em qualquer Companhin acreditada: 2. 0 em descontos d'es
criptos da Alfandega: 3. o finalmente, qunndo pela Assem
hléa Provincial for autorisada a Administração a tomar por 
emprestimo, a juro determinado, todas as suas sommas. 

Art. 7. 0 O lucro proreniente do juro dns quantias 
empregadas será rppartido pelos Accionistas, proporcional
mente aos fundos de cada hum, de seis !'111 ~eis nwzes, 
deduzindo-se antes as dt~spezas da Caixa. 

Art. 8. 0 Os capitacs entrados para a Caixa começa
rão a gozar do beneficio do lucro desde o primeiro do mrz 
seguinte á!JUelle em que se elfectuar a entrada. 

TITULO li. 

Dos Accionistas. 

Art. 1." Poderão set· Accionistns desta Caixa todos 
os indivíduos de qualcJllCr sexo, idade, ou condiçiío que 
srjão: as mulheres casndas com o consentimento de seus 
maritlos, os menores com autorisnçüo de seus par~ ou tu
tores; os escravos com licença de seus senhores. 

Art. 2. • A entrada de cnda vez niío dpsceril de mil 
réis, e niío subirá a mais <Ir cem. 

Art. 3. 0 Hc fine a qualqurr Accionista retirar parte 
on o total do fmHlo que tiver na Caixa, prcvinindo trcs 
dias antes ao Administrador. 

Art. lt." Ile igualmenw permittido ao Accioni5la re
tirar ou dt>ixar na Cilixa o di\idendo qtw IIH' }lf'l'tencrr; 



neste ultimo c;~so srr-lhe-ha abonado como entrada, ainda 
sendo quantia superior a vinte mil réis, com tanto porem 
que seja numero inteiro. Se o contrario tiver lugar, en
tregar-se-lia o excedente, ou receber-se-ha o complemento. 

Art. 5. • Os Accionistas cujos eapitaes retirarem re
ceberiío sempre em dinheiro as sommas retiradas. 

Art. ô.• Todo o Aceionista receberá da Caixa huma 
eaderneta em a qu;d depois de declarar-se o seu nome e 
condição será lançada a quantia com que entrar. A Caixa 
suhsninistrará ao Acciouista a caderneta , pela qual pagará 
elJe, cem réis; se <•lle ''icr a perde-la para obter outra 
pagará mil réis. 

TITCLO IIL 

na Administraráo. 

Art. f. • A Admiuistr;tção da Caixa Economica 5erá 
confiada a huma Assembléa de Accionistas, a huma Di
rectoria c· a hum Administrador, da maneira marcada nos 
Artigos seguintes. 

Art. 2. • No mez de Janeiro de cada anno reunir-se:..ha 
~ Assembléa dos Accionistas, que será composta da maioria 
dos cincoenta Accionistas que maiores funuos tiverem na 
Caixa. Eqa rcuuião ser;í presidida pelo Accionista que 
maior fundo tiver dous mezes antes da reunião; c servirá 
de Secretario o Accionista por elle proposto e approvado 
pela Asscmbléa. 

Art. 3. • Compete a esta Asscmbléa: 1. • vigiar sobre 
a execução dos Estatutos da Caixa: 2.• fazPr-lhes as ai
teraçõrs que julgar convenientes ao melhor drsempenho 
do lim do Estabelecimento: 3. o examinar ou fazer examinar 
por Commissão as coutas: !1.• nomear d'cntre si por maio
ria de rotos os Membros da Directoria que hão de senil· 
110 anuo futuro. 

Art. á.• A Directoria reuuit·-sc-ha todas as semanas 
em Sessüo , c compete-lhe: 1. • examinar as coutas apre
s•!ntadas pelo Administrador e Guarda LiHos que houve
rem servido: 2. • nomear Admnistrador e Guarda Liuos 
ou approYar os mesmos huma vrz que mcreção a con
liança: 3.• propor á Assemblra dos Accionistas os melho
nlmentos que julgar convenientes aos Estatutos: b.. 0 no
mear os Membros da Dirccloria para fazer os dividendos 
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tlos lucros na conformidade dos Arts. 7. 0 e 8. 0 do Tit. 
1.•: 5. o dirigit· as operações da Caixa autorisando ao Admi
nistrador a real i sa-las: 6. o rubricar as cadernetas por qual
quer dos seus Membros: 7. o apresentar· á Assembléa dos 
Accionistas hum relatorio das operações da Caixa. 

Art. 5. o Compete ao Administrador: L o realisar to
das as operações ordenadas por escripto pela Directoria: 
2. o receber a entrada dos Accionístas c entregar-lhes ca
derneta com a declaração do nome, a quantia~ o dia do 
mez, c o numero da cadcmcta, ajuntando-lhe a sua ru
brica: 3. 0 pagar aos Accionistas os seus respectivos divi
dendos, e entregar-lhes todo ou parte do seu capital no 
caso de retirada total, ou pat·cial ; á. o rubricar as par
tidas do livro caixa: 5. 0 aprcsen ta r em todas as Sessões 
de Directoria hum balancete de receita c despeza effe
ctuada. 

Art. G. o Compete ao Guarda-Livros: 1. o fazer a es
cripturnção do li no caixa e rubricar todas as partidas: 2. • 
abrir·, á vistn da caderneta, a contn de cadn hum dos Accio
nistas no iivro respectivo, c rubricar as cademetas: 3.• 
fnzer o bnlancete da receita c dcspeza: á.• finalmente, fazet· 
toda a eseripturação qne lhe for ordenada pela Directoria. 

TITULO IV. 

Disposições (,'f'rac.,. 

Art. L o O Administrador e Guarda-LiVI'os prestarão 
huma fiança a contento da Dircctoria. , 

Art. 2. 0 O Accionista que não pertPnccr ú Assem
bléa dos Accionistns, nem á Directoria, tem o direito de 
propor o que julgar conveniente aos interesses c prosperi
dade da Caixa, e de representar contra aqncllas medidas 
que entender que são prejudiciaes, o que será tomado em 
consideração pela Directoria pnra com o seu parecei' su
bir á Asscmhléa dos Accionistas. 

Art. 3. o As mulheres cnsadas, os menores e os es
cravos que forem Accionistas não podem fazet· parte da 
Asscmbléa e Directoria, e nem tão pouco poderão ser re
prescntndos por procuradores. 

Art. á. • Os Membros da Asscmbléa c Directoria so
mente tem hum To to; nas questões em que houverem em
patf~s srrão adiadas para a primeira rPtmião. 
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Art. 5. o A falta de qualquer Membro da Dit·ectoria 
por impedimento legitimo será chamado o pt•imeit·o Supplen
te. A falta do Director e do Secretario será substituída, 
áquellc pelo Membro mais velho , e este pelo mais moderno. 

Art. 6. o A Dit·ectoria solicitará na primeira reunião 
da Assembléa dos Accionistas a approração dos ordenados 
do Administrador c Guarda-LiHos. 

Art. 7. o A Asscmhléa Geral se reunirá cxtraordina
rinmente todas as vezes que fot· convocada pela Directoria, 
preceuendo annuncios pelos Jornacs, ou quanuo for reque
riua por trinta Accionistas com causa motivada e por es
ct·ipto. 

Art. 8. • A Caixa Economica funccionará pelo pt·azo 
de vinte annos, cont<Jdos desde o dia em que for na Pro
,·incla recebida a approvação dos pre~entcs Estatutos ; e 
se tres mezes antes de findar o mesmo prazo a Assem
bléa Geral dos Accionistas não resolrer que se solicite uo 
Governo Imperial n sua prorogação, terá lugar o encer
ramento das operações , balanço , e retirada dos fundos, 
c se dará por cxtincta a Caixa; recolhendo-se os Livros 
e papeis de sua gestão a hum dos Archivos puhlicos da 
Província, que determinar a Presidencia dclla, e ao De
posito Publico na Thesouraria de Fazenda qualquer somma 
não retirada dentro do prazo que for estipulado. 

Thomaz Silveira de Sousa, Presidente.- José Joa
quim Lopes, Secretario. -Antonio Francisco de Faria. -
Dr. Manoel Pinto Pertence.- João Pinto da Luz.- Anas
tacio Sil\'eira de Sousa. 
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COLLECÇiO DAS LEIS DO 11\lPERIO DO BRASIL. 

185ft .. 

TO~!O 17. PARTE 2. a SECÇÃO 46.• 

DECRETO N. 0 1.!~28-de 12 de Setembro de 185'1-. 

Crea nesta Cdrtc !tum Instituto drnominado Imperial Instituto 
dos meninos cegos. 

Hei por bem, em virtude da aulorisação concedida 110 par<J
grapho segundo do Artigo segundo do Decreto N. o 781 de dez 
do corrente mez, crear nPsta Côrte hum instituto denominado 
Imperial Instituto dos meniuos crgos, o qual se regerá proviso
riamente pelo Hegulamento que com este baixa, assignado por 
Luiz Pedreira do Coutto t<erraz, do l\Ieu Conselho, Ministro c 
Secretario d'Estado dos Negocios do Irnperio, que assim o tenha 
entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em doze de Setembro de mil 
e oitocentos cineor~nta e quatro, tri;r.-simo terceiro da lndcpen
dcn('ia e do lmperio. 

Com a Buhrica de Sua 1\fagestade o lmprrador. 

/.ui: Pedreira do Coutto F erraz 
, 

Ilcgttlamnllo jJrrJvisorio do Impcrir!l Instituto dos meninos cegos. 

C.\PITU.o I. 

Art. 1." O Imperial Instituto de meninos cegos tem por 
fim ministrar-lhes: 

A instrucção primaria; 
A educação moral e religiosa; 
O ensino de musica, o de alguns ramos de instrucção se

cundaria , c o de oficios fabris. 
Art. 2." O Instituto será dirigido por hum Dimctor su

hordinado ao Ministro c Secrf'tario ri'Estaclo dos Negocios do 
Imperio, qtw inspce,·ionar;í o Eslalw!Pcimeuto por si ou' por hum 
Cnmrnissario de sua nomeação. 

Art. 3." Terá lil~sde já o srguinte pessoal: 
Hum Professor de 1."' ldr<1s; 
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Jflllll de musica \oca! e inslrumrnlal; 
E os das artes meeha11ieas, que forem preferidas com 

a!lr:nç:io á irladc, e aptidão dos alurnnos; 
H um 1\kdiro ; 
Hum Capellão: 
Hum Inspr>clor de alumnos por turma de dPz meninos, r, 

SPgundo o numero r!PstPs, os empregados c serventes que forem 
i ndispPnsa rl'is. 

A rl. !L" I lpportunanu•nlc• serão desig-rwdos os l'roff'sson•s 
fJIII' sc• lorn:m~rll nf'cessarios ;i propon;ão qne se for desen
'olrcnclo o pL1110 ele e-;ifi()q:; adiante df'clarado. 

t: \1'1 ITI.O 11 . 

. \rt . ."i.·· Ao Dir•·c·l••r eomJwlc~- a ÍIIS(l<lrc:fio do Instituto. 
r> t'tllllprc•-llll' ':·lar 1'111 !Jili~ os lllf'llillo . .; ronliafio:i ;í sua guar
rl:l ~:·.i':o [l';lfa:ios c'oln d,•,yf'lo, :1 fi111 dc~ nada lhes li1llar 
no q!J<' !!'' conc·•·J'ilf'llfco, l;~nto ;i sua c•duraçiio, como ao e11sino, 
c· :i c':.::rid.Jdc•, IJili' pe~ra ('0111 í'lll's se: rl<:re obsPnar. 

,\ I. (i." ~;[o-llH' ~111Jordinados lodos os r•mprr·gados do 
Insfifllln, ;;os qu:r!'S dar:í :1s instlllrc;c1c•s c: as ordc~ns IH'cr•ssa
rins i'"~'" o brnn dt"ii'IIIJH'Ilho dns rt•spedivas funcc;cks . 

. \rt. 7." \ isi!:Jr;i diarianH'ille as aulas, salas de t>studo, e 
Pllfr·n;:<Jri:l , rl:urd•> ,·qnf:l lllf'IISilluH'!II<' ao (;0\1'1'110 do que 
()(_'f'OinT. 

,\ri. 1-l." l'n•:;!cJir:í ;í rd·,·ir;iio dos alllfllllos, \dando ern 
rp:c· sr·jn sil, ,. <ilHIIHLmle. 

,\rt. !)." ,\ssisliní conr dlr·s :ís :\Ii:;sus, cpw se cr•lehra
reill llll r•slalw!l'r'ÍIIII~III.o, prl'sirlir:í os P\illllPS nas c:poelias lllar
c';HLJs, f' propor:í ao (;o\r~nw as llll'dirlas IJlW llw part•t'l'r<'lll 
Ílll)'orl:inlc•s ;í nianlllr·n<,·i1o t' progn•s,;o rio Instilulo . 

. \li .. 10. O Dil'f'r'for dPrr•r;í rnorar 110 EslabdPcir11ento, donde 
sú pndP!'iÍ iiiiS<'iilar-sr: Plll horas l'lll !JIW a sua fli'I'St'IIÇa alli 
niio seja indispt'll~;nd. 

.\ ;·t. 11. I h Profr•ssnrc•,s ;wl!ar-st•-hiio 110 Insl il11lo C li I to
dos th di;~s !lfrois ;i lrora dt•si;.:nacla para ns rc·spediras aulus, 
I' nf1n se rl'lirar;-,o sem qui' 1•stc~a findo o lt'mpo marcado pam 
,1, lir;rws. 

Art. 12. S;io-lirr's applicnrPi~ a' rlisposir;clps do Rt•gula
rnenlo ria fll,;lrul'('fio JH'Íllliiria e secundaria de 17 de Fevereiro 
dl'slc armo, na pari I' em qur> cldermillfto as ohrigaçiíi'S dos r<'spe
divos J'roJPSSOI'i'S. 

;\rt. 1:~. () :\fPrliro rompan·ccr:í no r·stalwlreimento, scm
pr•· q1rc· lilr nccr•s.;ario, e cnmprr•-1111': 

1.' T1ill:1r d"' I!!''IIÍilc\'i ,. l'lllJll'";r:Hlos qw· <1tloec·"rem: 

I • 

' r 

I 
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2." Examinar o estado dt~ saude de qualquer menino que 
pretender entrar para o Instituto, a fim tle que s<•ja fielmente 
ohst~rnHla a disposição do Art. 23, dando aos que o requererem 
os attestados exigidos no Art. 24 ; 

3." Examinar as qualidades das drogas c dos remedios que 
receitar antes de applicados aos enfermos, recusando os que 
por seu .. máo estado não deverem servir, e dando p:utt~ ao 
Directm· de qualquer abuso, ou falta que encontrar não sú neste 
ponto corno nas dietas , e em tudo o mais que for ncccssario 
:.~os doentes. 

Art. l'L Ao Capcllão incumbe: 
1." Diri~.(ir a ecluea<;üo moral dos alnmnos, dantln-llws a con

'''IIÍtmtc instruct;üo religiosa nas horas marcadas para este lim ; 
2." Dizer 1\Iissa na Capella do Instituto nos ~ahbados, l)o

mingos e dias Santos á hora que for designada ; 
3." Dirigir as preces, que os alumnos d•wt·m fazPr em 

COIIIBIUnl. 
Art. 15. SPmpre que for possiwl, n•sidiní no EstatJPie

l'imcnto, c suhstituiní o lJircdor nos impedimentos th:stc, se 
outra cousa o Governo não determinar. 

Art. 16. Os lnspcctores acompanharão os meninos nas 
horns de reereio, de rPfPit;ão, c dn estudo. 

Scr;í St'U principal cuidado vigiar lJUe não sr· exponhão 
a dPsastn·s, P q IH' manten hão o si h•nt·io nas horas do Psl udo, 
e <{ttando s•~ rPt:ollwn·m aos dormitorios. 

Art. 17. ,\s obrigações dos senentPs serão reguladns por 
i nstrurt;ües, c ordens do Director, tendo por lim o servit;o in
terno, c o asseio do Instituto. 

Art. 18. Haverá, logo qtw for possível , até r~ HPpetidores, 
qu" potlerão ser lambem lnspectorrs de alumnos, com rcsidcncia 
<' sust<·nlo no Coll<•gio, c com a gratificação que lo r marcada 
pelo Goyerno. , 

Os HPpl'lidorcs explicarão as Iiçürs aos liWninos nns horas 
de Pslndo, e auxilinrão o Cnpellüo no ensino das praticas, e 
funcçõt•s rdigio~as. 

CAPJTl"I.O IJI. 

JJo munero, e admissüo dos atum nos. 

Art. Hl. O numero de alunmos não cxt:edt•ní dt) 30 nos 
Ires primeiros annos. 

Neste numero se cornprchendcm até 1 O, que sPri.ío admitti
dos gratuitamente, quando forem reeonhecidanwnte pohn•s. 

Art. 20. A estes o Governo limwcerá sustento, yestuario, 
~~ curativo. 

Art. 21. Os que nfto forem reconlwcidanH•nLP pohn·s pagarão 
ao Estabel<•cinwJlto huma fH'nsão aunual arbitrada pelo (~oVt)ntO 
no principio de cada anno, a t{ttal nuo poder{! exceder dt• r~oo~ooo, 
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alêm de lmrnu joia no acto da entrada até 200~000, marcada pela 
lllf'sma fórma. 

Art. 22. O Instituto ministrará a todos os alumnos os 
liHos e instrumentos neeessarios para o ensino. 

Art. 23. A admissão no Instituto dependerá de autorisação 
do Ministro e Secretario d'Estado dos Negoeios do Imperio, 
devendo o prrtendentc juntar ao requerimento: 

1." CPrtidüo de baptismo, ou juslifieaçüo de idade; 
2. o ;\!testado do l\Iedil'o do Estabelecimento, do qual coustc 

ser total a C<';.(llt'Í r a; 
3." :\o caso de ser gratuita a admissão, aUestado doParoeho, 

e de duas A nforidades do lugar da n•sidcncia do alumno, pro
Yando a sua indigcneia. 

!\esta hypotllese a cPrtidão de baplismo podt>rá ser supprida 
por inforlllaç-ão t•scripta do i'arocl!o, e daqui'! las Autoridades . 

. \rt. 24. 1'\enhum nwnino sncí adnlittido, SPIII ({li e conste 
dP inl'onnnç-ão do l>irector, sobm parecer esrripto do .Medico 
do estaLrkl'imento : 

1. o ()uc foi Yaednado rorn bom resultado ; 
2." ()IW 11ilo s<JII'n~ de t•nli•nnidad•~ t:ontagiosa. 

,\rt. 25. \ão pod••r;io sPr taru1Jeu1 admittido!• : 
1." Os IJwnorcs de (i mmos, e maiores de 14 ; 
2." Os esnaYOs. 

C\PI!TLO 1\', 

Dos matcrias do rnsino, c.rruJu•s, e prcmios . 

. \rt. 26. As mat<•rias do (~nsino nos tres primeiros annos 
serão : leitura, ('Scripta, calculo ai/~ l'racç-Ges dw~imaes, musica, 
c artes mechanieas adaptadas ;i idade e força dos meninos. 

\a leitura se I'Oillprt~llendP o ensino de ealhecismo. 
"\ri. 27. l\o 4. 0 atliJO ensinar-se-ha: 

(;rammatica II<H'ionnl; 
Língua f'r:Uil'I'Za; 
Conlinuaç-ito da Millundiea ; 
Princípios el<·mcntarf's de gt~ographia ; 
.\Iusica t' oflkios lllechankos. 

Art. 2H. Ho :5." atHto Prn diante LPrií lugar, ah\111 das 
rnaf1•rias do .\rtigo anli'C!'dcnlc, o !'llsino de g<:muctria piana 
f' redilinea, de hisloria e ~owographia antiga, media e moderna, 
I' leitnra explicada dos Erangclhos . 

. \rt. 20. l\o nlLirno anno, o estudo lirnitar-se-ha a ltis
lori:t ~~ geographia naeional, c ao aprrii·iç-oarnPnto da rnusica 
t' dos trahalhos rt~et:haniros, p<~ra !JII< mnior ap!idão ti\'l'rt'lll 
"''''' rado os ahllllltos . 

. \!1. 00. \ito ohstantP as dispnsiçiirs dos Artigos anteee
tlt•nlt•.;. :1 vrdern e distriiJui~·fio das ma!Prias do ensino tJOdcrilo 
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set· alteradas pelo Governo sobre proposta do Director, conforme 
a experieneia aconselhar. 

Art. 31. O curso do Instituto será de 8 annos, c dentro 
deste prazo nenhum alumno gratuito poderá ser d' alli reti
rado sem licença do Ministro c Secretario d' Estado dos Nego
cios do Imperio. 

Art. 32. Aos alumnos que se destinarem a officios me
chanicos, poder-se-ha mandar ensinar, alem das matcrias dos 
Artigos anteriores, - geometria descriptiva, e princípios ge
raes de mechanica. 

Art. 33. Seguir-se-ha no Instituto, até nova ordem do 
Governo, o methodo de pontos salientes de :Mr. Luiz Braille, 
adoptado pelo Instituto de París. 

Art. 34. Os l 1 rofessores examinarão, nos tres ultimos dias 
do mez, os respectivos alumnos, e informarão no primeiro dia 
do mez seguinte ao J)ircctor o que observarem, tanto em 
relação ao adiantamento, como ao procedimento moral de 
cada discípulo. 

Haverá tarnbem exames em cada aula de 3 em 3 mezcs 
em presença do Director. 

Haverá, alem disto, no fim do anno exames publicos em 
dia designado pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
do Imperio, em sua presença, ou do Commissario por elle no
meado. 

Arl. 35. Poderão haver até 9 premios, divididos em 3 ca
tegorias para os meninos , que mais se tiverem distinguido du
rante o anno. 

O modo de sua distribuição, sua qualidade e valor, serão 
regulados em instrucções especiaes. 

Art. 36. Os premios, quando pecuniarios, serão recolhidos 
ao Thesouro ou ao Banco Nacional, onde os alumnos os irão 
receber, depois de conclui do o seu curso de estudos, ou antes 
dessa epocha, se sahirem do Instituto com autorisação do Governo. 

Para este fim pnssar-se-hã<.•Yales, que serão entrrgucs, 
com a clausula de deposito , aos pacs, tutores, curadores ou 
protectores dos alunmos, ou, em sua faltil, ao nirector. 

Disposições Gcracs. 

Art. 37. O alumno que concluir o Curso de 8 annos, 
c não se aehar sufficientemente habilitado, poderá requerer que 
lhe seja prorogado aquelle prazo por mais 2 annos. 

Art. 38. Os alumnos pobres, quando completarem seus 
estudos, terão o destino, que o Governo julgar conveniente, 
se não forem empregados como repetidor<>s na conformidade dos 
Arts. r~o c 41. 



Art. 39. O mesmo se prati~ará com os qui) chrgan'm <i 
idade de 22 annos, ainda que não tcnhiio trrminado o Curso dos 
estudos, salvo se obtiverem licença do 1\Iinistro c Secretario 
d" Estado dos Ncgocios do Impcrio para continuarem no Insti
tuto por mais algum tP,mpo. 

Art. 40. O que durank o Curso SP houver distinguido será 
preferido para o cargo de HPpetidor. c dPpois dP 2 annos de 
excreieio nPslt> •~mprc~o para o de Profi~ssor do Instituto. 

Art. !d. Ainda quando cst<~ja completo o nunH'ro de He
pl'lidores, o GovPrno poderá BHHHiar addi r á Pssa dassP, com 
o rPspPclivo vencimento, os alumnos qu<· por Sf'U procedi
mento, ta!Pnlo, e estudo se rrconll<·c<·r que são aproveitaveis 
para o magis!erio. 

Art. 42. Hepois de abPrlo o Instituto o Gon'rno f'Xpedirá 
inslrucçiirs P~JH'eiaes para Sl'll rt'IÚHH'n intPrno e PeonoJnirn, 
lisealisaçiio da rPspectiva dt>spl'za, c tudo quanto for COJH~er
nente ;í disdplina das nulas, á ftírma dos exames, c <Í marcha 
do EslabeiPcimrnto. 

Art. 13. Os YPncimcnlos do Din~clor, Pr0fcssorf'S c mais 
l'mpregados conslanio dP l111111a lalwlla approvarla por Decreto, 
e hnma Yf'Z fJ\ados ddinililarnf•ntP, sú puclPnio Sf'J" altl'rados por 
Lf'i. 

Palario do Hio de .JanPiro em 12 de Sdt>mbro de 1854. 

Lui::: Pedreira do Coutto Ferra:. 
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l~OLLECÇ10 DAS LEIS DO HIPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TOJIO 17. PARTE 2.• SECÇ:\0 47.• 

DECRETO N. • 1.!•29 - de 1 .~ de Setembro de 1854. 

Elet·a a ThPsnltraria dn Pará rí 2" ClossP da 1." Ordem, 
r. crea mais huma Secçüo na do Jl/amnhüo. 

Attcndcndo á" necessidades do scrvi~·o publico, c Usando 
da autorisação concedida pela Lei n." 5()3 de !, de J ulhn 
de 1850: Hei por bem Ordenar o SPguintc. 

Art. t:nico. Fica elevada á 2. a Classe da 1:' Ordem a 
The<ouraria fie Fazenda da l'rnvincia do Pará; c crcada na 
da Prorincia do Maranhüo huma quarta Scc\·;ío tlc objectos 
militares. 

O Yiscon1lc uc Paran<Í , Con~dliPiro 1l'E~!;11lo, Senador 
do Tmpcrio, l'n~~i1lenle 1lo Con~elho de ~linislros, ~linistro 
c Secretario d'Estatlo dos Nt~gocios da Fawn1la, c l'resitJcntc 
do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o ll'nha entendido c 
faça executar. Palacio !lo Hio de .Janeiro em quatorze de Se
tembro 1lc mil oilocPntos cinco!~nla c quatro, lrigesimo tcr
ccirü da lndcpcndcncía e do lmpcrio. 

Com a Hubl'ica de Sila \lages!ade o lmperntlor. 
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COLLECÇ~\0 DAS LEIS no DIPERIO DO HHASIL. 

1854. 

nnw 17. !'ARTE 2.·• SECÇÃO !~8.• 

PECHETO N. o 1. MW- de 20 tk Setembro de 18G/í.. 

Proroga por spis me-:,cs o pra:.o de hum mwn concedido 
á (ompauhia de JUlL'I'!}at;iio fl vapor, dcJtominada 

- Pernambucrzna - prtm dar começo 
á mesma navcgaçr/n. 

Attcntlcmlo ao que :\lc rcpn•st~ni<Írão os Diredorcs da 
Companhia tle nn1 t'fnl~<1n a 'apor, denominatla - J'ernnm
lnll'ana-, t: ronlill'lt!il!Hl:i-)!t~, por Minha irnmcJiala Hc
!'olnt;fiO de 110\C do corrcni«', rom o pnrncer da Serrno dos 
Nq!tu·io~ do lmpnio do Conselho d'btatlo, C\nrndo em 
Consulta de sei~ do dito mez: llei J•or lwm Prorogar por 
st'is mczes o prazo dt" hum anno, dentro do qunl a refe
rida ComJ•anhia ~c obrif!011 a encetar a mesma navegnção. 
Luiz l'edn•ira do Coulto Ft~rrnz, do .\leu ConsPiho, 1\Iini~
tro ~~ Secretario 1l'Estado dos ~Cf.(Ol'ios do lmperio, assim 
o ll'nha cn!Pndido, e fara P\N'IIfar. J'alacio do Hio de 
.Janeiro em Yintt• dt~ Sctemlm• de mil oitoccnfo~ cincocnla 
P quatro. trif.(t>~irno tcn·<·iro da lndt'IH'IItkncia !' tlo lmpPrio. 

f'.orn a li11brica dt· S11a \lup:e~liu!e o ImpPrador. 
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COLLECÇÃO DAS tElS DO IMPElHO DO BRASIL 

185/i. 

TO)IO 17. PAI\. TE 2. • SECÇÃO 49.• 

DECRETO N. o 1. á31 - de 23 de Setembro de 185á. 

Crea a Ucpartiçüo cspcâal das Urras Pubhcas na Provín
cia do A ma zonas. 

Hei por hem Dccr·ctal' o seguinte. 
Art. 1. o Fica crcada na Província do Amazonas a 

Repa1·tiçfto .Especial das Tcnas Publicas, de que trata o 
Art. 6. 0 do Hcgulamcnto N.o 1.318 de 30 de Janeiro do 
corrente anno. 

Art. 2. 0 A Hepartição será composta de hum Dele
gado do Direetor Geral das Tcrr:~s Puhlicas; hum Fisc:~l 
que será o da Thcsourari:~ da Fazenda Geral da rcrerida 
Pro' in c ia; hum Official de Secretaria; hum Amanuense; 
c hum Porteiro Archivista. 

Art. 3. o Estes empregados vencerão annualmcntc, o 
Dclegndo hum conto e seiscentos mil réis; o Fiscal tre
zentos mil réis; o Official hnm conto I! dHZI!IItos mil n'is; 
o Alll<lllliCllse seiscentos mil r{!is; e o Porleiro Archivista 
oitocentos mil réis. 

Art. !J." O Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios 
do Impcrio expedirá as instrucções necessari<~s, a fim de 
que a Repartição ora creada comece desde logo a funccionar. 

L11iz Pedreira do Coutto Ferrn, do !\leu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmpcrio, 
assim o tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e trcs de ·setembro de mil oitocentos 
cincoenta e quatro , trigesimo terceiro da lndependcncia 
c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

l.uiz f'nll'tira do routto Ftrm:. 
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DECHETO N. o 1.lt32- de 23 de Setembro de 1854. 

Crra a Rrprtrlio7n Nprn'al das tr1-ras Puúlitas na Prm'Ín-
,·; f !,} /'.'l;';f,l!ti 

H:·i Jlt:;' LI ;·l ' • J : >;' .~ 

,\I r. ·I . ! ("' ·:'I' j • '') ! \ :,, 

Jl:ll'tiiJto E'P''CI<~: d '' : ··· ... , . 
ü." do lh·gulaml'llto 1\.' i.:; I,, :w ;)() de ,Íd!ll•tro do cotTcllt<! 
anuo. 

1\l'l. 2. e A Hrp:trtiçiio SI'I'<Í composta dr hum lkiP
gado do Dir!'ctnr Gl'ral das TI'!Tas Publica~; hum Fise;d 
que ser;í o da Thrsouraria <Li Fazl'tHia Geral da n·ferida 
Proviucia; hum Oilieial de Ser.rl'taria; hum Amanucns••; 
c hum Porteiro Archirista. 

Art. 3. o Esti!S etnprrgatlos n•nccrão annualmcntc, o 
Delegado hum coll[o c seiscPutos ntil n\is; o Fiscal trezentos 
mil rr\is; o Ollieial hum conto e duzPntos mil réis; o 
AmanuPnse Sl'iSCI!Illos uril réis, c o Porteiro Arcltivista 
oitocentos mil r(·is. 

1\rt. lJ." O i\linistro e Secretario <!'Estado dos i\'egocios 
do Impcrio <•xpedirá as instrncçiil's llf'CI'SSarias a fim de 
que a Hepartição ora crcada cottJI'Ce dPsde logo a funccionar. 

Luiz P1·dreira do Coutto FPtT<~z. do ~l,•u Conselho, 
.Ministro ~~ Secretario d'E-t;1do dos Negocios do llllJH'rio, 
assim o tenha Cl!tendido c faça exPcut;lr. Palacio do Hio 
de .Jauciro em Yinte e tres d1! Setf•IJlhro de mil oitocentos 
cincocnta c quatro, lrigesimo terceiro da Indcpcndencia 
c do Imperio. 

< :om a Hubrica de Sua J.Uagestadc o Imperador. 

/,ui: !'tdrtirrt rio rnutto Frrra: 
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DECRETO N.• 1.433-de '23 de Setembro de 1S5lt. 

Crea a llepartiçao Esprcial da~ Trrras l'uúlicas lllt Pro
riucia do Pará. 

ll.·i por hem D<•crct:1r o s•·gnintc. 
Arr. I. o Fie;~ errada na Província do Par:'i a l~•·p:1rti~~ão 

Especial das Terras Puhlic:t~, de que trata o Art. (j,• do 
Hegulameuto N." 1.:) 18 dt~ 30 de Janeiro do corrente anno. 

An. :2." A 1\q>al'li<;iw .será compo~ta de !Ju111 De
legado do Director Geral das Terras Pnhlicas; hum Fiscal; 
que será o da TlH•souraria da Fazenda Geral da r•·ferida 
Província; hum Ofllcial de Secretaria; hum Amanuensc; 
e hum Porteiro Archivist<J. 

Art. 3.• EstPS cmpn·gados; venc•~rão annualmente, o 
Delq~ado hum conto c SPiscentos mil réis; o Fiscal trc
zrntos mil réis; o Ofllcial hum conto e duzentos mil réis; 
o AmanuPnse seiscentos mil réis; e o Porteiro Archivista 
oitocentos mil réis. 

Art. lt. • O i\linistro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lnqwrio expedirá as instrucçõcs IH~c•~ssarias. a 
lim de que a 1\cpartição ora creada comece desde logo 
a funccionar. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do !\'leu Conselho. 
l\linistro e Secretario ()'Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o t1~nha rtltendido e faça executar. Palaeio do Hio 
de .Jatwiro em vinte e tres de Setembro de mil oitocentos 
cincornta c quatro, trigesimo terceiro da lndepeudencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Luiz Pcdreim do Coutto Ferraz. 
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DECHETO N." 1.[J3[J -de 23 de Setembro de 185[J. 

Fixa as gratificafÜes do Director , ('apelltio, M edicc, 
Professores c mais empregados do Imperial 

lustituto dos meninos cegos. 

Hei JlOI' hem, em virtude do que dispüe o Artigo 
lJ3 do H<'gulameuto IJUe !Jaixou com o llcen·to N.• 1.!J28 
de 12 do correu te, 1\ pprovar provisoriamr•11 te a Tahella 
junta, que lixa as gratificaçiies do Director, Capellão, 
l\lcdico, Professores e mais empregados do Imperial Ins
tituto dos mrninos cegos 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
l\linistru c Secretario ti' Estado dos Negocios do Impcrio, 
assim o t1~nha entendido c faca executar. Palacio do Hiu 
de Janeiro em vinte c Ires de. Setembro de mil oitocentos 
cincoenta c rJuatro, trigcsimo terceiro da lndepcndcncia 
c do Impcrio. 

Com a Huhrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Taúc!!a das grati(infl·ücs do D ircctor, Capdlilo, J/ cdit·o, 
Professores e mais emprt"ffttdos do Imperial I ns
tituto dos meninos cegos, a que se rrfcre o Decreto 
desta dada. 

Dircctor .......................•..... 
Capellão ................•............ 
l\Icdico ..•........................... 
I 1rofcssor dr~ 1. ao ll~lras ............... . 
Dito de musica ...................... . 
I11spcctor de altm1nos ................ . 

1 . 600 -17' 000 
OOO.JJ)OOO 
[J00-;:"000 
OOO;jj"OOO 
GOO .jJ) 000 
lJ00-;:"000 

Palario do Hio d1• JanPiro Plll 2:1 de Sctcm!Jro de 1SG[J. 

l.11i:: !'r drcira do Coullo FnTrt:. 
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DECITÉTO N.o 1.h35- de 23 de Setembro de 185ft. 

Approvrt os Estatutos da Companhia anonyma cstabele
lccida na Cidade do Rio de Janeiro, sob a denomina

rüo de - Companhia Mineira de t:oyaz -. 

Attendendo ao que Me rep•·esentou o Conselheiro d' Es
tado Caetano l\laria Lopes Gama , e conformando-Me pM 
!\linha immediata Hcsolução de G do corrente mez com o 
parece•· da Secçfto dos Negocios do lmperio do Conselho 
d' Estado, exarado em Consulta de 5: Hei por brm Appro
var os Estatutos, que com este baixão, organisados para a 
Companhia anonyma estabelecida na Cidade do llio de .Janei
ro, sob a denominação de -Companhia 1\'Iineira de Goyaz-. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do 1\lcu Conselho, 
l\lini~tro e Secretario d' Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entcndirto e faça executar. Palncio do Hio 
de Janeiro em vinte ires de Setembro de mil oitocentos 
eincor~nta e rruatro, trigesimo terceiro da Indcpendcncia c do 
lmperio. 

Com a Hubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Luiz Pfdreira do Coullo Ferraz. 

Eslalntos da (~ompanhia ~lineim 1le Ho,·az. 

Da Compa11!tia. 

Art. 1." Fica estabelecida na Cidade do llio de Ja
neiro, sob a denominaçfto de- Companhia Mineira de 
Goyaz - a Compnnhia anonyma que com o mesmo titulo 
se reunio provisoriamente em o anno de 18áü. 

Art. 2." A Companhia se destina a explorar c mi
nerar na Provinda de Goyaz a metade das regiões mui
feras, a que se refere o D1~crrto dP 2R tle .Julho de 18/J!), 
e que Jwixou em úrtude de supplica do E\m. Conselheiro 
d' Estado CaPlano Maria LopPs Gama, ;1 qual metade res
peita ao Hio i\laranhfto ( Trahir;l'i) e S(~\1~ aíllnPntcs, nfto 
Pxcedendo a 50 da tas. 

Art. 3." A !luraçfto da Companhia ~er:t a do tempo 
concedido pelo ref<!rit!o Decreto. 
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Art. á." O fundo da Companhia ser;í de 1. 000. OOO,m , 
repres(•ntados por 1.000 acções de 'l.OOO.;j;OOO cada buma, 
bastando huma só acção para dar a seu possuidor a qua
lidade de Accionista • ou companheiro. 

Art. 5. o Os Acciouistas respondem somente pelo valor 
nominal de suas ac\·ües. 

Art. ()." Para que a traw;fpn•ucia das acções dê ao 
novo possuidor a qualidade de Accionista, dt>\'erá operar
se por !Prmo lançado uos rq~istros da Companhia, e as
siguado pelas partes coutractantes. ou seus procuradores, 
e pelo Direetor gerentP. ou quPm snas vezes fizPr. 

Art. 7. o A entrada do v;ilor das aeçõPs se real i sará 
em pn·stações de 20.7iJOOO, sendo para i-;so convidados os 
Accionistas por meio de annuncios da Din·ctoria postos nos 
joruaes mais publicos da Côrte por tres vezes successivas. 
Fica porêm entendido que dt>pois de entrar a somma de 
lt0.000.?000. nenhuma presta~::io mais trrá lugar sem re
soluçflo da ;\<.:sclllhléa G(•ral da Companhia , resolução to
mada por maioria de rotos ab-oluta em relaç;Jo aos fundos 
entrados. 

Art 8." Fic;io sujeitos ;,, prcsta<;fít'S do Artigo an
tect~dentr~ os pnrt;1dnn~s das cautelas, (jllt' forão (•mittidas 
duranlP a f'Xi"L"JJcia prnvisoria da Companhia. 

~\ rt. D. o Os referidos porLtdorcs, cujas Cillltf'las serão 
<nlhtitllidas por ;1c<;ür•s, e os oulm~ Ac(:io11istas qrw nãu 
<~flcctuarPm, 110 LPmpn marcado j)(~la Oin·etoria, qualquci' 
das pr(~Staçõrs dPixar;io, ipso facto • de ser consitlcrados 
l\Iembros da Companl1ia, e nr·m po<!Prflo reclamar cousa 
;dguma della, sah o os e:1sos de força Junior, qtll~ sp;·ão 
lerados ao cenh<·ciuH·uto da llir•·eloria, P 11"'" f'~t., d,.::i
didos, com recurso para a Assemhh'a Geral dos Accionistas. 

Art. 10. Lo~o ([LI C houver <'m Caixa 8. OOO,j'J\000, se 
dar;í comrço aos Lr<d>alhos da Companhia. 

Da Assrmúl<"a r;rral. 

Art. 11. A Asscmhl(\a Gcr;ll da Companhia he a reu
nião de seus Accionistas representando pelas acções que 
tiverem pelo menos mais hum voto alêm dos correspondcn
f(·~ ;í metade de fundo social realísado. 

Art. 12. Ella se rPnnir;í ordinariamente huma vez por 
<111110. P rxtraordinariamcnte todas as Yezcs crue a Directo
ria o entender JlCCI?S<iJrin. nu o inrcrrsse commum o exigir. 
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Art. 13. Os Accionistas pOllcrão ser representados na 
Assemhléa Geral por mandatarios especiacs; com tanto po
rêm , que estes sejão tombem Accionistas. 

Art. tlJ. Compete á Assembléa Geral nomear c dc
mittir seus Directores , tomar-lhes contas , e deliberar sobre 
todas as cousas que ella entender a bem da Companhia. 

Art. 15. As dcliberacõcs da Asscmbléa serão cscri
ptas em hum livro para esse· fim destinado, c tomadas por 
maioria reJa tira de votos, salvos os casos exceptuados nestes 
Estatutcs , devendo empregar-se o escrutinio secreto, sem
pre que o negocio apresentar caractct· pessoal. 

Art. 1G. Por occasião de suas reuniões ordinarias ele
gerá a Asscmbléa d'entt·e os Accionistas presentes hum Presi
dente para uirigir os seus trabalhos, hum Secretario para es
crever suas ueliberações, c dons Escrutauores para apu
rarem os votos uc escrutinio. 

Art. 17. A Assembléa elegerá lambem hum a Com
missão de exame composta de tres Membros para uar pare
cer sobre o rclatorio e contas da Directoria. 

Art. 18. Os votos se contarão na razão de hum por 
cada cinco acçõcs, mas nenhum Accionista poderá ter mais 
uc dez votos. 

Da D ircctClria. 

Art. 19. A Companhia terá hum Dircctor gerente, 
e dous ditos consultores, os quaes touos serão eleitos , 
e poderão ser uemittiuos em Assembléa Geral dos Accio
uistas por maioria ue votos absoluta, em relação aos fun
dos rcalisados. Servirão elles por e~paço de tres annos. 

Art. 20. Pelo mouo designado no Artigo anteceuente 
serão lambem eleitos tres Accionistas para substituirem os 
Directores permanentes em suas faltas , ou impeuimentos. 

Art. :21. Ao Directoi' gerente se outorgão todos os 
poderes ncccssarios, sem reserva alguma , para representar 
a Companhia em Juizo ou fóra dellc, mas fica ohrigauo 
a ouvir os Consultores, c a não obrar sem o accordo 
ele hum delles pelo menos. 

Art. 22. São obrigações uo Dircctor g~rente , com 
o voto dos Consultores: convocar a Assemhlf>a GPral dos 
Accionisias, dar annualmcnte conta á mesma Ass('mbléa 
da administração em rdatorio circunstanciado que tr;qp o 
halanço das operações da Companhia, nomear c contractar 
os f•mprq~adns c operarios que fOI'('III 11ccess<Jrios ;10 lim 

• 



da Comp:lllliia, fazer os Hcgulamcntos p:1ra governo dos 
quc se cmprrgarcm em serviço da Companhia, velar sobre 
a arrecadação, guarda, c emprego das cousas da Com
panhia, receber c p~gar por conta della, conscrvm· seus 
livros e mais )Wpeis, fazer o dividendo, e em fim prorer a tudo 
quanto for flc interes'e da Companhia, re~peitando ao mesmo 
u•mpo os dirPitos da Naçiío, suas estipulações, e as Leis em 
vigor. 

IJo diridrndo c (11ndo de rrscrm. 

Art. 23. Do lucro Yerificado em balanços semcstracs, 
drpois de deduzido í 'i, por 0 /o , tirar-se-hão 5 por o;. para 
fundo de reserra , e do resto se farú diridcndo nos mezes 
de .Janeiro c .Julho. 

Art. 2[J. O fundo de rrsena terú o destino que a 
Asscmbléa Grr.11 dos Accionistas design:u. 

lJi.,J'O.I'l(UCS gcrtii'S. 

,\rt. 25. Dos í '/, por 0 /o mandados deduzir no Art. 
~3, :2 '/,por o;, srrão rrpartidos pf'!os dous consultores, 
c 5 por o/o fiearào rm poder do !Jirector gerente a quem 
ealw f<:~zer :1s dC!'JH'zas do Escriptorio. 

,\rt. 2(i. A Companhia reconhece o direito que tem 
o E\lll. Sr. Const'lllf'iro d' Est;Jdo Caetano l\Iaria Lopes 
Cama a cem acÇÕI'S gratuit:l~. 

,\rt. :2í. As ncções srrão nssignadas prln Dircctoria, 
mas hastnrá a as~ign;1turn do !Jirector gerente pnra prora 
da r!•alisação das rntrndas rcsprctivas. E pelo que res
peita as 100 <IC\'tí!'S grntuitas, de que trnta o Art. 20, se 
fnrú ncllns huma declaração que as indique , assignada pela 
Dirrctori:J. 

Art. 28. Os presentes Estatutos sú poderão ser al
l!'rados em As~c111hléa G('ral dos Accionistas por mnioria 
d!~ rotos ahsolut:1, r·m rl'lação :10 fundo realisado. 

D isposin7o I ransitoria. 

!\rt. 2>1. O Exm. Sr. Conselheiro d'Estado Caetano 
~la ria Lopes G:llll<l fira 1'11 c<IITCg<Hlo de requerer ao G oYerno 
lnqwrial a <IJllli'O\<I~·ão dPstes Eqatutos que serfto lançndos 
r·m tempo ('Ulllp('ll'ntc 110 He:;i-rro do i\l('ritissimo Tribunal 
dn Conllii!'I'Cio. 

liin dr• .Lilll'iro 13 dr~ .Tulho de ·IS:i/1. 

1 ·,,,.i rt 11n JJ,rrill !.nJ)('s Ctnlltr. 



( :111 ) 

DECRETO N.• 1.436 -de 2:3 de Setembro de 18ã4. 

Jlarca os ordenados dos Promotores PuiJlicos da,ç novas 
Comarcas do Lagarto, e de Maroim, na Província de 

Sergipe. 

Os Promotores Publicos das Comnrcas do Lagarto, c 
de 1\laroim, creadas na l'rovincia de Sergipe, Yeneerão cada 
hum o onlenado annual de oitocentos mil réis . 

• José Thomaz Nabuco de .\ranjo, do :\leu Con~t~lho, Minis
tro e Se~',retario d' Estado dos Negoeios da .Justi~·a , assim o 
tenha entendido, c faça executar. Paltu:io do Hio de .laneiro 
em vinte e tres de Setemhro de mil oitort~nlos cincoenla e 
quatro , trigesimo terceiro da I ndept~:tdem:ia e th lmperi<L 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o fmpcratlor. 

José Tlwma':. l\'rtbw·o de Araujo . 

. lllarca os ordenados dos Promotores Publicos das novas 
Comarcas de Paranaguá e de Castro , na Provinci(t de 
Paraná , e augmenta o do Promotor da Comarca da 
Capital da mesma Província. 

Hei por bem Decretar o seguinte. 
Art. 1. o Os Promotores l'uhlicos das Comarcas de l'ara

naguti. c de Castro, creadas na ProYincia de l'aran<Í , vencerão 
cada hum o ordenado annual de oitocentos mil r(~is. 

Art. 2.• Fica elevado tambem a oitocentos mil réis o 
ordenado do Promotor Publieo da Comarca da Capital da 
mesma Província. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do :\leu Conselho, Minis-
tro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e tres de Setembro de mil oitocentos dncoenta 
e quatro, tri0esimo terceiro da lntlepenucncia e do I mperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Jmpermlor. 
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DECH.:'fO N." 1.438- de 23 de Setembro de 185h. 

Declara de primeira Entrancia as Comarcas de Paranaguá 
e de .Castro, creadas na Província de Paraná. 

Hei por bem Derlarar de primeira Entrancia as Comarcas 
ue Paranngu<Í e t!c Castro, creadas na l'rovinciu de Paraná , 
pda tei numero dous de vinte seis de Julho do corrente 
nn11o. da respectiva A~semhléa Legi~laliva. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do l\Jcu Conselho , 
.\Iinistro c Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assir11 
o tenha entendido, c fa~·a executar. IJiJlacio do Rio de Janeiro 
em Yinte c Ires de Setembro de mil oitocentos cincoenta o 
t)ltat ro, t rigesirno terreiro da Intlependencía c do Imperio. 

Com a Rubrirn de Sua .\Iagestadc o Imperador. 

.!nsr Tlwma:; ,Yahuco de .traujo. 

HECHETO 'I." 1.\3~-de 23 de Setembro de 183'1.. 

Declara de primeira Entrancia as Comarcas do Lagarto, o 
de "Uaroim, crcadas na Provi11cia de Sergipe. 

Hei por hem Declarar de primeira Entrancia as Comarcas 
do Lagarto, c de Maroim , crcadas pela Lei numero trezentos 
setenta c nove de nove de l\laio do corrente anno, da Assem
hléa Lcgislntivn. da Provincin. de Sergipe . 

. José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, l\li
nistro c Secretario d'Estaflo dos Ncgocios da .Justiça, assim o 
tenha entendido, c faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro 
em yinte c tres de Setembro de mil oitocentos eincoenta e 
quatro, trigcsimo terceiro da Indepcnder.cia e do Imperio, 

Com a Hubrica de Sua !\lagcstadc o Imperador . 

.losé Tfwma:c Xabuco de JrauJo. 



( 313 ) 

DECRETO No. LHO- de 23 de Setembro de 18M. 

Augmenta o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
da Capital da Província do Piauhy 

Hei por bem Elevar a oitocentos mil réis o ordenado 
do Promotor Publico da Comarca da Capital da Província 
de Piauhy . 

.José Thomaz Nabuco de Araujo, do 1\fen Conselho, 
Ministro c Secretario cl"Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte e tres de Setembro de mil oitocentos e cin
coenta e quatro , trigesimo terceiro da Indepcndenda c do 
fmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

José Thomaz 1\'abuco de Araujo. 

DECRETO N.o 1.441 -de 23 de Setembro de 1854. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da nova Comarca de 
Santos, na Província de S. Paulo. 

Hei por bem , que o Promotor Publico da Comarca 
de Santos , creada na Província de S. Paulo , vença o or
denado annual de hum conto de réis. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\len Conselho, Mi
nistro c Secretario !!'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro , em vinte e trcs de Setembro de mil oitccentos 
cincoenta c quatro , trigesimo terceiro da Indcpendencia e 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabttco de Araujo. 
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DECRETO N." 1.442- de 23 de Setembro de 185.4. 

Declara de 2.• Entrancia a Comarca de Sa11tos, creada na 
Prorincia de São Paulo. 

Hei por hem Dcrlarar de segunda Entrancia a Comar
l'a de Santos, rreada pda Lei nnnwro vinte c sde de seis 
de :llaio do corrcnt<~ auno , ua .\sscrnuléa Legislüliva da 
J'rorinria de S. l'anlo. 

José Thomaz Nahuco dl~ Aranjo, do Ml~ll Conselho , 
:liinistro c Sel'refario d'E~la<lo dos :'icgncios 1la .Justi~Ca, assim 
o tenha entendido, c fa~,;a cxccntar. l'alal'io do ltio de Ja
neiro, em vinte c tres 1lc Sdemuro de mil oitocentos cin
('oenta c IJnatro, trigcsimo terceiro da Imlcpcndenria c do 
Irnpcrio. 

Com a Hn!Jrica de Sna :llage~tL11le o Imperador. 

José Thomaz 1Yabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO UIPERIO DO BRASIL. 

185í. 

TO}IO 17. PAfiTE 2." SECÇÃO 50.• 

DECRETO N." 1.-H-3- de 2 de Outubro de 1854. 

illarca o rencimento do Carcereiro da Cadr1a da Villa do 
Príncipe Imperial, na Proeincia do Piaulty. 

Hei por bem ::\Iarr~ar ao CarcPreiro da Carlêa !la Yilla 
do Príncipe Imperial, na Província do Piauhy, o venci
mento armnal de noYenla c s!~ís mil reis, 11a coformida
dc do Artigo oitavo da Lei de Ires de Dezembro de mil 
oitocentos quarenta e hum. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do :\Teu Conselho , 
l\linistro c Secretario d'Eslado dos Negoc:os da .Justiça, 
assim o tenha entendido, c faca executar. l'alacío do llio 
de .Janeiro em dons de Outubro de mil oitocentos ein
roenta c quatro, trig1~simo terceiro da lr:dcpcmlencia c do 
Impcrio. 

Com a Rnbriea de Sua )Jagcstade o Imperador. 

José Tlwma::. 1\'abuco dr~ Armifo. 

DECfiETO N." 1.H.t,.- de 2 de Outubro de 1S.:H. 

A uymenta o rencimento do Carcereiro da Cadêa da Capi
tal da Protincia do Piauhy. 

Hei por bem Ucvar a t r0zcntos mil réis o YCHcirncn
to annunl de rluzenlos mil r(·is, marcado ao Carcrrciro da 
Ca1lt·a da Capital da Prmínria do l'iauliy . 

. Jos1\ Tliolllaz i\almco d!• ,\ ra11jo , !lo 31!~11 Cnw.;elho, 
lllinistro ~~ Se1:relario d'Esla1lo dos ~egocios da Justiça, 
assim o teahn entcnllitlo, c faça executar. Palacio do Hio 
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de Janeiro, em dous de Outubro de mil oitocentos cin~ 
coenta e quatro , trigesimo terceiro da Independencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 

--
DECRETO N. • 1. óá5- de 2 de Outubro de 1856. 

lmwm o contrario alebmdo pelo Corcrno Imperial com 
a Companhia de LYm·egflção e Commercio do Amazonas. 

Torn<~ndo em consider<~ção o que Me representou o 
B<~rão de 1\lauá , pedindo innor<~ção do contracto cele
brado pelo Gon•mo com " Companhia de Naregação e 
Commercio do Amazonas : Hei por bem, em virtude da 
autorisação concedida na segunda parte do Art. 1. o do 
Decreto n.• 726 de 3 de Outubro de 1853, innovar o 
referido contracto, sq~undo ns condições que com este 
bnixão, assignadas por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
do l\lru Conselho, l\linistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, fJUe assim o tenha entendido, e 
f<Jca executar. Pal;~eio do Rio de Janeiro em dous de 
o,;tubro de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo 
terceiro da lndependeucia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Luiz Prdrcira do Coutto FnTaz. 

Cond(cões rom que fw innowdo o contrario com a Com
panhia de ilaccgaçtlo e Commcrrio do Amazonas. 

1. a A CompnnlJia l'f'IHIIJCia ao pririle~io cxclusiro 
que lhe foi concedido pelo lkerPto 11." 1.037 de 30 de 
1\go~to de 1S5~ para :1 nar,·gação a 1:1por do Uio ;\ma
zon:Js, e a !JII<tl'<..<jliPr nu!J·<~s 1 antagr•us Olllorgatliis pelo 
mesmo !J,·creto que JJão esll'jão dedarad;,s no contracto 
eelehrado nc~ta dna com a dita Compnnhia. 
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Obriga-se a dita Companhia il naveg<~r o Hio Aula
zonas e os seus <•tlluentcs , considerando entre elles o 
Tocantins , por meio c.le Barcos de vapot· nas linhas 
abaixo declaradas , tocando em cada huma dellas nos 
portos que forem designados nos Hegulamcntos da Com
panhia de accordo com os Presidentes das Provincias do 
Pará e Amazonas, e sujeitando-se nesta parte ás altera
ções que forem aconselhad<~s pelo hem publico, combina
do com os interesses razoa\·eis da cmprez<J. 

2.a A primeir<J linha, que a Companhia se obriga 
a navegar, partirá da Cidade de Belcm, na Provineia do 
Para, até a Cidade da Barra na embocadura do Hio Negro. 

Os Vapores, que ella empregar nesta linha, devem 
tet· capacidade para conduzir duzentas toneladas de carga, 
alêm do combustivel necessario para a viagem , e em beliches 
pelo menos sessenta passageiros. Terão a marcha n•gu
lar de doze milhas por hora, sal r o contrariedades filhas 
da força das correntes do Rio ou de outras de semelhante 
natureza; e deverão fazer duas viagens por mez a começar 
do dia primeiro de Janeiro de mil oitocentos e cincoPuta 
e cinco , c desde esta epocha con)('ç.arão a pre\aleccr as 
pn~sentes estipulações, colltinuando a vigorar at(! en!üo a~ 

do contracto anterior. 
O Governo pagará á Companhia, de subvenção por 

liagPm redonda no serviço desta linha, a quantia d1! dow 
contos de réis por espaço de dezoito anuos contados da 
data acima declarada, ficando entendido que, se a Com
panhia augmcntar o numero das viagens , não poder.:. por 
cllas exigir suiH•cnção. 

3. a A segunda linha principiará da Cidade da Barra 
do Hio Negro até a Povoação de Nauta na Hepuhlica do 
Pcrú. Nesta linha fará a Companhia as viagens designadas 
no accordo com o Governo do Perú ; e tendo-se ji1 passado 
o primeiro anuo , c devendo findar o segundo no primeiro 
de Setembro do anuo de mil oitocentos e cincocnta c cinco, 
desta data em diante realisará a Companhia seis viageu~ 
redondas em cada anuo. 

Pelo serviço desta linha receberá a Compauhia a sub~ 
venção que der o Governo do Perú , cujo pagamento com 
tudo o G<nemo Imperial garante, realisando-o pela HH!SIIJa 

fôrma estabelecida na condição antecedente, não seudo 
uunca nwuor de quarenta contos dP n"is por ;1nuo, n•p;lr
tidos pi'Jo llllnWI'O de \ iagl'nS. 
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á. • Se o scniço desta segunda linha tiver de conti
n Uill', o que o Governo Imperial deverá declarar· até o fim 
do anno de mil oitocentos e cincoenta C! seis, a Com
panhia será obrigada pelas mesmas condições a fazer huma 
vi<•gem cada mez. 

5. a A terceira linha partirá d<r Cidade de Belêm, e 
seguiudo pelo Hio Tocantius , ciH'gará até a Villa de Baião, 
tocando na Citlade de Cametá, onde o Vapor se demorará 
tanto ua ida como na volta seis horas pelo menos. 

Os Vapores drsta linha farão duas viagens por mez 
durante os primeiros cinco armo~, c quatro nos cinco 
seguintes, ficarrdo obrigada a Compauhia a fazer com que 
haja no menos h uma \ iag•·m merrs<•l sem subv•·nção alguma 
d!•pois CJUe se lirrdar o segundo prazo , e durante o restu 
do tempo marcado na corrdição segunda. 

Os Vaporl's da mesma linha, alêm de cowmodos para 
passag1•iros, dnl'm lt>r c;•pacidadc para carga igual á dos 
Vapores l\larajó P Hio l'\•·gro, e IIUIICa nH·nor do IJlle 
a rrccp;saria para carga de seterrra toneladas. 

O Governo lmp!•rial assegura ir Compaulria para este 
srniço huma su}nerrção até o pruzo de dez anuos pela 
seguinte fónna : 

Nos priuJPiros cinco armos de hum conto de réis pot· 
viagem redonda: uos ullimos cinco de quirrheutos mil réis 
tmuhem por \"i agem redonda. 

ti." A quarta linha partirá da Cidade da Barra pelo 
Hio Negro , e terminará em Santa Isabel. Nesta linha 
lr<~rerá lwma viagem por mez durante os primeiros cinco 
anuos, c duns durante os cinco seguintes , JWgaudo o Go
\cnro Jmpcri;rl a sulneução de cinco couros de réis por 
ri<~gPrn redonda durante o primeiro prazo ; a de dous 
corrtos e quinlwntos mil téis no s•'gundu ; ficando obrigaua 
a Companhia a fnzer com que haja ao menos Iwma viagem 
l!H'Ilsal sem suh\'<'llt;ão alguma d<•pois que se findar o 
sq;undo prazo, e durarrtc o re~to do tempo marcado na 
wrrdiçi:io segunda. 

Estes Vapores terão commodos para pnssngeiros e ca
pacidade para a mesma quantidade de carga ( setenta 
toneladas ) que os da terceira linha. O GO\'errJO lmperial 
poder;í determinar que os Vapores desta liulra fação al
gumas riag<'IIS da Cidade da Barra até qualquer ponto do 
Hio Branco, com tanto que a extensão a percorrer pelo 
Vapor u5o sl'ja maior do que a da Barra ú Santa Isahel ; 
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ficando porêm entendido que por este facto não terá a 
Companhia direito algum a maior suhsidio, mas sómente 
á compensação das viagens feitas até o Rio Bt·anco com 
a diminuicão no numero de outras tantas á Santa Isabel. 

O Go.verno tet·á o direito de mandar examinar os Va
porrs, a fim de verificar se preenchem as condições esti
puladas. 

7.• Quando, em consequencia de sinistros ou de 
inconveniente de força maior, os Vapores não completat·em 
viagem n~donda, o Governo pagará sómente a quantia 
conespondente á distancia navegada, calculada pelo nu
mero de milhas em relação ao preço da viagem redonda. 

8. • Os Vapores da Companhia serão nacionalisados 
brasileiros, seja qual for o lugar da sua construcção, e 
ficará isenta a aeqnisição delles de quaesquet· direitos de 
transferencia de propriPdade ou matricula. Ohservar-se-ha 
a respeito de suas tripolações o mesmo que se pratíca com 
as das cmharcações nacionacs. 

9.• Se a Companhia deixar de realisar o numrro es
tipulado de \iagens , c nos períodos designados, salva a 
disposição da Condição 7.•, não só perderá a quantia 
eOJTt•spondeute ás viagens que de menos fizer, mas tarnhem 
incorrerá na multa, que lhe será imposta pelo Governo 
Imperial , e cobrada administrativamente, de hum a IJuatro 
coutos 1le réis por cada falta, e na pena de perda de 
subvenção se a navegação for interrompida pot· mais de 
seis mezcs. 

1 O.• Os Vapores da Companhia transportarão gratui
tamente as malas do Cnt'l'eio c a correspondencia Olficial, 
os t'f'SIH'ctivos CommandantPs sf'rão ohrigados a recebe-las 
I! eutrega-las nas l~staçües competentes, dando os conve
uicutes recibos, e exigindo-os por sua parte das Agencias 
ou pPssoas pot· estas devidamente autorisadas. 

11. • Será tamhcm gratuito o transporte em cada viagem 
dos ditos Vapores: 1. o até o numero de quatro passa
geiros d' Estado, mas sem comedorias: 2. 0 até o numero 
de dez praças de pret, recrutas ou colonos tamhem sem 
eomedorias: 3. 0 de quaesquer sommas de dinheiro per
tencentes aos cofres publicos: IJ. • de h uma carga por conta 
do Govemo Imperial não excedente a duas toneladas. 

Quando os pass:~geiros, tanto de huma como de outra 
classe acima referidas, furem em numero superior ao que 
ficíl estipulado, serão suas passagens pagas com o abati-



llleuto da <(U<IIta pal'le do Jll'('ÇO ordinario, sq~undo a qu:~-
1 idade dos mesmos passageiros; e bem assim por· tud(} 
((ll:lllto for por ordem do Govcnro Imperial conduzido, 
pagarú este dez por cento menos do que o preço estipu
lado para os particulares 

12. • Em caso de remessa, por parte do Governo Im
JH'rial, de polrora ou de quacsqucr outros gencros Sll.Jeltos 
;, t'.\plosiío, poder;í o trnn~portc ser rcalisndo em barcos 
proprios rebocndos pelos Vapores da Companhia , pagando 
o IIH'smo Guvemo por este seni~_:o o frctc que for con
; c11cionado, com tanto pon1m que n lotação daquelles barcos 
n:io exceda de cincoenta toneladas. 

13.• A Companhia organisar;í c subnwtterú ú appro
·, :!Ç:!o do Goremo Imperial . até o dia 1." de Dezembro do 
• nJT('nte anno. h uma tahella definitiva dos preços das 
pa~~:1gens <' fretes das cargas que por conta dos particu
lares hourcr dl' tran~portar nos S<·us V;q)()n•s , não llu·s 
·,<·nd:l licito altera-ia pi!ra mais sem pré1ia autorisaçiio do 
l'!(''lliO GonTilO. 

J r, ' Siio concedidos grntuitamcnte ;í Companhia SPten
ld territorios de duas IPg-uas em quadro cada luun Plll ter
r(·nn~ ll<•rolutos, sendo dr•l ;í margPm direita do 1\io Javary, 
d<·z :·, nmhas ns m:rrgens I! lag-os adjacent!'s do Purús, vinte ús 
IIJ:Jrgr•ns do Anwzonns, dez ;ís margens do ~Iad<·ira , dez fts 
dn 1\io Negro e Tap:Jjoz, c dez a quaes<Jller outras marg<•ns 
dos alllucntes do Amazonas em que convi<~!' á Companhia 
formar, com ;1pproração do Gorerno Imperial, aldeamentos 
dr• lndios, Estahelccim!'ntos ;1gTicolas ou industria<'s. 

Os l<~rrilorios concrdidos S<'rfiO medidos ;í custa da 
Companhia na fórma do H<·gulamento das medições de ~ de 
~laio deste anno. 

15. • Em compensn çiío ficn a Companhia obrigada a 
''ltHLir dozr~ Colou ias, sendo huma ;'!s :Barg1~11s do Javary, 
duas :'rs do Punís, qu:llro frs do Am<1zonas, huma :ís do 
~Iadt~ira, e <Jtlii tro ús dos H i os f\egro c Tapajoz , nos lugares 
que forem apprurados pelo Governo Inl)wrial. 

Cada huma d<•stas Colonias ter;\ pelo nH·nos seiscentos 
colonos importados ;í custa e diligencias da f.ompnnhia , 
lodos de origem Européa, e das Nações fjue o Governo 
l1llprrial dc~ignar expressa!IH'IIU! para cada huma. 

A metade do numero das diras Colonias serfl fundada 
pr•lo I!II'IIOS dentro dos prim<•iros cinco ar111os. <' o re~to 
d<•nrr·n dn' 11111!'"' r·illr'n :ur llla'is lard:n·. 
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tu. a As Colonias, que a Co111panhia funrlar·, gozarão 
das mesmas vantagens concedidas ou que se concederem a 
iguaes Estabelecimentos no lmperio, hnma vez qr1t~ se não 
opponhão ás circunstancias especiaes das localidades , e 
ás conveniencias administrativas. 

1. 7. • O Govemo Imperial dará á Companhia efficaz 
pr·otccção, na qual se comprehcude o auxilio de destaca
mentos militares, precedendo reclamação da mesma Com
panhia , sendo verificada pelo mesmo Governo a neces
~idadc das providencias. 

1 S. • São concedidas gratnitamente á Companhia os 
t<~rrenos de marinha que houver· devolntos Qlll frente dos 
terrenos ou predios que a mesma Comp:lllhia possue 
na Cidade de Belêm, e em quaesquer Povoações ou 
outras localidades do alto ou baixo Amazonas c seus 
;~flluentes, para ncllcs edificar as pontes, tPiheiros e edifícios 
que jHigar ncccssarios ao abrigo dos passageiros, acon
dicionamento, embarque e desembarque dos gcncros qne 
tr:msportar, devendo a extensão de taes terrenos ser re
gulada pelo Governo Imperial. 

1 !l. • A Companhia incorrer{! na multa de hum a dons 
contos de réis, que ser;í imposta e cobrada pela maneira 
d('clarada na Condição 9.•, se faltar a qunlquer· das condi
ções estipuladas. 

Palacio do Hio de Janeiro em 2 de Outubro de 
1.tl5{j. 

Luiz Pedreira do Coullo Ferraz. 

D ECHETO N. o 1.. ááu - tle 2 de Outubro de 1 S5á. 

Marca o rrndmrnlo do Carcereiro da Crull1a da Vi/la 
de Piracuruca , na Provinda do Pirwhy. 

H1~i por hem Marcar ao Carcereiro da Cadüa da Vil
la de Pirncunrca, na Província do Pianhy , o vencimen
to annual de cento c vinte mil réis, na conformidade 
do Artigo oitavo da Lei de trcs de Dezemlno de mil 
o;tuccntos quarenta c hum. ,José Thomaz Nai.Hrco de 
Araujo, do Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Esta~ 
do dos N('gocios da Justiça, assilll o tPnha entendido, 
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e feca ext•cutar. Palacio do 1\io de J<llleiro em dons de 
Outuino de mil oitocentos cincoenta e quatro, trig•·simo 
terceiro da ludependencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

José Thomaz Jrabuco de Araujo. 

DECHETU. N.o 1.ll!t7- de 2 de Outubro de 185á . 

• s·rpara os Termos dr /,imtira. e ,'•it7o Jotio do Rio 
Claro, do de Constituirão, ua Provincia de São Pau
lo; crea nrl/es hum Juiz Jl unicipal, que accumularti 
a.~ (uncções de J ui.= de Orplulos, e marca o respcctiro 
ordenado. 

Ficão reunidos os Termos de Limeira, e São .João 
do Hio Claro, na Província de São Paulo, sob a juris
dicção de hum Juiz Municipal e de Orpbãos, que ter·á 
o ordenado annual de seiscentos mil réis. José Thomaz 
Nahuco de Araujo, do .1\feu Couselho, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
t•ntcndido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dons de Outuhro de mil oitocentos cincoenta e qua
tro trigesimo terceiro da Iudependencia e do Imperio. 

Com a Rudrica de Sua Magr>slaclc o Jmpt~rador. 

José Tlwma.= lratmco de Ara11jo. 

---
I>ECHETO N.o 1./thS- de 2 de Outubro de 185ft. 

linwe os Termo,\ de Tatuh.'t c Apiahy nos de ltapf
tininga e .Yiririm, na Prorináa de Süo Paulo. 

Hei por hr>m reunir os Termo~ de Tatnhy c Apiahy 
ao~ de ltapetining;1 c Xiririca, na Prorineia de São Paulo. 
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.José Thomaz Nal.mco de Araujo • do Meu Conselho, l\li· 
uisti'O e S!'cretario ti'Estado dos Negocio~ da Ju~tiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Uio de Janeii'O • em dous de Outubro de mil oitocentos 
cincoenta e quatro. trigesimo terceiro da lndependencia 
c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magrstadc o lmperarlor. 

José Thomaz 1\' almro de Araujo. 

DECHETO N. o l.lllJ9 - de 2 de Outubro de 18&/J. 

Separa o Termo de Parnhibuna rios de J acnrrhy r 
Stio José, na Província de Süo Paulo, rrea ne!!e hum 
llllz illunictjJa!, que arrumularti as (unq·ões de Juiz 
de Orplulo.~, e marca o respativo ordenado. 

Have•·á no Temw de Parahibuna , da Província de 
S:io Paulo, hum Juiz Municipal e de Orphãos, que te1·á 
o ordenado annual de seiscentos mil réis. José Thomaz 
Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dons de Outubro de mil oitocentos cincoenta e qua
tro, trigesimo tereeiro da lndependeneia e do lmperio. 

Com a Rubt·ica de Sua lUagestade o Imperador. 

José Thomaz !\' aburo de Araujo. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO BIPERIO DO BHASIL 

1854. 

TmiO 17. 1',\RTE 2.' SECÇiO 5f. • 

li E< :nETO N." 1 lt50- de 11 de Outubro de 1R5lt. 

llnli/C tÍ rT(//"{f .1111/ll('l.l'ftl {[ dr: Orp/u7os do Termo ~rr 
Campos, na J»,·orinritt do J:io dr .!rwriro. 

Hei por lwm HPnuir á Vara Municipal a de Orphãos 
do Termo Je Campos. na Província do Hio d1! .Jarwiro; 
revogadas as di~posi~;ücs em contrario. José Thomaz 
Nabuco de Araujo, do ~lt·u Conselho, l\Iinistro e Secre
tario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça exr•cutar. Palacio do Hio dP Janeiro em 
onze de Outubro de mil oitoccutos cincoeuta e quatro. 
trigesimo terceiro da lndependrncia c do lrnperio. 

Com a nrHirica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

José Thomaz l\'aburo de Araujo. 

DECHETO N.• 1.451-de 11 de Outubro ue 1854. 

Crca no Termo dr Siio Fidcli11, da Prorincía do llio de 
J anciro, o Lugar de Juiz Jlun icipal, qur~ accumularli 
as (lliii'(Õcs de .Juiz de Orplulos, e uwrca o rcspcctiro 
ordenado. 

Fica creado, no Termo de Siío Fidclis, da Pro\Íncia 
do llio de Janeiro. o Lugar· de .Juiz Municipal que aecu
mularú as funeçõcs de .Juiz de Orphãos, c que ter;í o orde
nado annual de seiscentos mil réis .• José Thomaz Nahueo 
de Araujo. do l\leu Couselho, 1\fini~lro e Secretario d'Es
lado dos Negoeios da Justiça, assim o tenha entendido e 
fa~a I'X!.'Clltar. 1\d;lcio do Hio dP Janeiro l'lll onzp d1• Ou-
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tubt·o de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo ter
ceit·o da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz N abuco de Araufo. 

DECRETO N. • 1.lt52- de H de Outubro de 185lt. 

Declara de :1. 3 Entrancia a Comarca de Jaicós crcada 
na Prorincia do Piauhy. 

Ilci por bem Declarar de 1. • Entrancia a Comarca 
de Jaicós creada na Província do Piauhy pela Lei da 
respectiva Asscmbléa L,,gfslativa numero trezentos setenta 
e hum de dezeseis de Agosto do corrente anno. José Tho
maz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, ~linistro c Se
cretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, as~im o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 
onze de Outubro de mil oitocentos cincocnta c quatro, 
trigesimo terceiro da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José Thomaz 1\'abuco de Araujo. 

DECHETO N. • Llt53 - de H de Outubro de 185ft. 

JJ/arca o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
de Jaicós rreada na Prot"incia do Piau!ty. 

Hei por bem Marcar ao Promotor Publico da no\'a 
Comarca de Jaicós, na Província do Piauhy, o ordenado 
annual de oitocentos mil réis. José Thomaz N:llwco de 
Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Nrgocios da Justiça, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do H.io de Janeiro em onze de Outuhro 



de mil oitocentos cincoenta c quatro, trigcsimo terceiro 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestnde o Imperador. 

J o.1é Thomaz 1Yaóuco de A mujo. 

DECHETO N."1.á51r-de 1l de Outubro de 185á. 

ilfarca o rcnn'mento do Cararui·o da Cad/'a da T"i!ta 
de Jcrumcn/w, na Prorinna do Ptitulty. 

Hei por JJcm l\Jarcat· ao Carcereiro da Carlêa da Vil
la de .Terumcnha da Prorincia do Piauhy o vencimento 
~nnual de ccuto c quarenta mil n;is, na conformidade 
do Artigo oitaro da Lei de Ires de Dezr~mhto de mil oi
tocentos quarenta c hum. Jo>é Thomaz Nahuéo de Arau
jo, do Meu Conselho, Mini;;tro c Secretario d' Estado 
dos Ncgocios da Ju~ti~a, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em onze de Outu
JJro de mil oitocentos cincocn ta c quatro, trigcsimo ter
ceiro da Indcpcndcucia c do Impcrio. 

Com a Huhrica de Sua Magcstadc o Imperador . 

.José T!wmrtz 1VI/buro dr ArauJo. 

DECHETO N.o 1.á55- de I f rk OntuiJro de 185á. 

Ete~·a ti cathr.qoria de llatafhrlo a Sccplo de llata!lulo da I 
rrscrw da G'uarda 1Vaciona! dos Llluni'ctjJios da Capi-

tal c Socorro da Pron'nrza de Sergipe. 

Altendcndo ;í Proposta do Presidente da Prorincia de jl 
Sergipe, Hei por hem Decrctnr o sr>guintc: 

Fica clr.vndn á cathcgoria dr. Batalhão, composto de 
quatro companhias de cento c vinte e duas prnçns cada 
IJnmn, a Sl'f'(_'iiO de fkllafhiio da l'l'~crrn de !rcs COlll-

-"""""'"---------'· 
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pauhias dos Municípios da Capital c Socorro da Província 
de Sergipe. 

Art. 2. o O Presidente da Província marcará a par·ada 
da companhia novamente creada, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do !\leu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Nt>gocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em omc de Outubro de mil oitocentos cin
cocnta c quatro, trigf'Simo terceiro da lndependencia c 
do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Josf1 Thomaz 1Yaburo de Araujo. 

--
DECllETO N. 0 1.l!50-de 11 de Outubro de 185lJ. 

Elaa a oito companhias o quarto Batalluio de Infanta
ria da Guarda 1\"al"ioJtal da Prorincia 

de St7o Paulo. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
São Paulo, Hei por hem Decretai' o seguinte : 

Art. 1.• Fica elevado a oito comp<tnhias de 127 
JWaç<ts cada huma o quarto llatalhfto de Infantaria da 
Guarda Nacional da Província de São Paulo. 

Art. 2. • O Presidente da Província HHlrC<trá as pa
radas d<ts du<ts companhias novamente crendas, na con
formidade da segunda parte do Ahigo vinte cinco da 
Lei de 10 de Setemhro de 1850. 

José Thomaz Nahuco de Araujo , do Meu Conselho , 
1\linistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido e f<tea executar. Palacio do Rio 
de J<tneiro em onze de Out~bro de mil oitocentos cin
coenta c quntro, trigesimo terceiro da lndependcncia c do 
Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

José Tlwma; Nabuco de Araujo. 



( :1:28 J 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185ft. 

Tmio 17. rARTE 2.• SECÇÃO 52.• 

DECHETO N. 0 1. ll57- de H de Outubro de i85li. 

Concede d Assorim:tio Sergi'pense privilegio exrlusiro 
por doze mmos, e a subrenr1i0 de doze contos de 1·éis 
mmuacs para estabrlerer Vapores de reboque nas bar
ras da Prorincia de SergzjJc. 

Tom:wdo em consideraçflo o fJliC ~Ie representou a 
Associ:•çflo Scrgipense pedindo a faculdade de estabelecer 
Vapores de reboque nas barras da Pro1·incia de Sergipe: 
H(~i por hem Conceder-lhe pri rilegio exclusivo por doze 
:111nos para este fim, c a ~ubvenção de doze contos de 
réis annuaes, sob as condições que com o presente haixão, 
assigrwdas por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu 
Consellw, l\linistro c Secretario d'Estndo dos Negocios 
do Imperio; ficando porêrn este contracto dependente da 
:1pprora~·ão da Assemhlé:~ Geral V•gislativa. O mesmo 1\Ii
nistro c Secretario d'Estarlo, assim o tenha entendido, c 
faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em qn<tlorze de 
Outubro rlc mil oitocentos cincoenta e quatro , trigesirno 
terceiro da Indrpcndcncia c do Imperio. 

Com " Huhrica de Sua 1\Iagestadc o lmper<tdor. 

J,uiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Condirões a qlle se rr(tre o Decreto drsta data c rom 
as q11aes o Gorcrno imperial rontracta com a As.w
f'ÍII(t7o ScrgziH'nse o rtboque por 1'11}701' nas barras 
da Proúncia de Sergipe. 

i. • A Associação Srrgipense se obrig<t, constituindo
se com o fnndo capital de duzentos contos de réis, <t fa
zpr o ~t·niço do relHH!Ur por I'<IJHH nas barras 1la Pro-
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vincia de Sergipe ; sendo com regularidade c sem enter· 
rupção na barra da Cotinguiba, e, quando lhe convier, 
nas out1·as barras. 

2. • O seniço do reboque serã prestado indistincta
mente a todas as embarcações de vela , nacionaes ou 
estl'angciras , de longo curso ou cabotagem. 

3. • A Associação prestarã este serviço, concedendo· 
lhe o Governo Imperial para este fim o privilegio exclu
sivo por doze annos, e a subvenção annual de doze con· 
tos de réis, pagos pelo Thtsouro Nacional em prestações 
mensaes na Thesouraria da Fazenda de Sergipe dmante 
o tempo do mesmo p1·ivilegio, e mais a taxa de mil 
réis na sabida e de quinhentos réis na entrada por tone· 
la da das embarcações que se utilisarem do reboque. 

h. • As embarcações que não se tendo querido utili
sar do reboque, depois o pedirem por qualquer perigo 
de que se acharem ameaçadas, prestará a Associação o 
auxilio solicitado; sendo porêm neste caso dobradas as 
taxas da condição antecedente , se da prestação do auxi
lio não resultar demora , perda ou inconvenientes ao 
serviço ela mesma Associnção, circumstancias em que pa
gnrão a indemnisnção que for arbitrada. 

5. • Os barcos de vnpor serão tambem rebocados se 
o pedirem , e neste cnso pngnrão a tnxa da Condição 3. • 
Sao-Ihes applicaveis as disposições da Condição antecedente. 

6. • A Associação gozará a respeito de qualquer das 
outras bnrras da Província do mesmo exclusivo que lhe 
he concedido para a barra da Cotinguiba, quando nellas 
se fizer igualmente hum serviço regular, mas neste caso 
não terá augmento da subvenção ou outras vantagens 
concedidas pelo Governo; ficnndo entendido que o dito 
exclusivo cessnrá no prazo mnrcado na Condição 3. 3

, 

qualquer que seja o tempo em que tiver começo a res
peito das referidas barras. contando-se sempre da dnta do 
contracto, assignado na data de hontem com o concessionario. 

7 .• Se a Associação ti ver em seniço mais de dous 
Vapores, poderã empregar algum delles em vingens de 
interesse seu para outras Províncias do Imperio. 

8.• Os serviços prenados pela Associação aos navios 
de Guerra ou mercantes empregados em commissão do 
Governo Geral, ou Provincial , serão gratuitos. 

9. • O Governo Geral e o Provincial tem direito de 
empregar os Vnpores da Associação em casos de guerra 



ou rehelliiio, mcdianrc huma razoare! retribuição. Neste 
caso o sc•niço da harra scr;í feito por carrai:Js da Asso
ciação, sem que esta deixe de pcrcehc1· todas as vanta
gens concedidas ao reboque por ViljJOI'. 

10. • A Associação h c obrigada a Ler effecti,'amcntc 
em serviço na harra de Cotinguiha dous V;1pores de força 
pelo menos de srssenra carallos, c da lotação que for 
neccssaria. 1\las poder;í ter alê111 desl!•s, se quizer, ou
tros Vapores. 

11." No caso de sinisrro ou i ncon rcnicn te de força 
maior, que impossibilite o seniço do Vapor por mais de 
sessenta dias, ccss;1rão todas as rant;1gens concedidas á 
Associação. E se a falta do serriço exceder de hum an
no, cessar;í o pririlt'gio. 

12.• Todas as embarcações tj!IC, tauto na barra de 
Cotinguiha, COlHO nas outras, se qnizcrem ntilisar do 
reboque, licarão isentas da taxa de praticagem que actual
mente pagiio uos porros e harras, logo IJlle começar o 
dito seniço. 

13.• Nas ]Jarras em r1ur a Associaçflo tiver exclusiro, 
cessará o scniço das entraias, ou quaeSIJller outros auxí
lios usados em fiii'Or da narcgação por conta do Governo 
ou de particulares, com a uniea excepção das atalaias c Ü1róes. 

1!,. a Os rapores da Associaçiio seriio nacionalisados 
lm1sileiros, sr:ja qual for o Jug;1r de sua construcç;1o, e isenta 
a aequisição delles de quarsrprrr direitos de transfercncia de 
]ll·opriedadc ou matricula. Ohsenar- se-lra a respeito de 
suas tripolações o lllcsmo que se pratica com as das cm-
1Jnrcaçôcs uacionacs. 

15." A Associaçiio poderá tirar lenha de mangue para 
o seniço de seus Vapores durante o p1·ivilegio uos ter
renos de marinha da Província de Sergipe, deutro da 
;írea que for marcada pelo reopectiro Presidente com ap
jJroração do Gon:n1o. 

16.• A Associacüo se obriga a prestnr o seniço de 
reboque dentro d~ prazo de dezoito mezes, contados da 
approvnção do referido contraeto pelo poder competente, 
sob pena de perder o privilegio. lUas terá direito á suh
Yenção c nwis favores do Governo logo que começai' o scniço. 

17. • A Associa cão fica sujeita a multas de cem mil 
r(·is a hum ro11to ·de n~is adrninistralivamcnre imposta~, 
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ou dircctamcntc pelo Governo, ou pt'lo Prcsidenle da 
Província, com recurso para aquelle, pelas faltas c con
travenções do referido contt·acto, por infracção não só dos 
Regulamentos especiaes que o Governo julgar convenientn 
expedir para execução do mesmo contracto, como dos 
geraes de Policia e fiscalisação, e pot• inexecução de 
Ordens superiores. 

18. • Os nacionaes empt•egados nos Vapores gozarão da 
isencão do senico activo da Guarda Nacional c do re
crul~mento. Par~ este fim serú pela Directoria entregue 
ao Presidente da Província, de seis em seis mczcs, !tu
ma lista por clla assignada , contendo os nomes dos que 
se acharem nestas circunstancias, e na qual depois do 
primeiro semestre sú poderão ser contemplados os imlivi
duos que tiverem pelo menos lres mczes de clfcctivo exer
cício. Convencida a Associação de qualquer abuso sobre 
este ohjccto em detrimento do serviço publico, scr-IIJc
ha imposta a multa estabelecida na Condição anterior. 

19." A presente conces!'ão não prejudica a qualquer 
contracto feito com o Coverno Provincial, nem quaesqucr 
favores con~edidos pela Assemhlb da Província de Sergipe. 

20." A Associação perder{! o privilegio, c ficará sem 
elfeito a presente concessfio se os seus V<1pores auxilia
rem o trafico de Africanos livres, ou contrabando de im
portação ou exportação. 

Hio de .Janeiro em 1ft de Outubro de 1S5lt. 

l.uiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N. o 1. á 58- de 1ft de Outubro de 185.1. 

Regula o modo por que derem ser presrntcs ao Pode1: 
Moderador as peti~·ões de gmça, e os re/atorios dos 
Juizrs nos casos de pena capital, e drtcrmina como 
se derem julgar conformes as amnistias. perdões, ou 
commutaçoes de pena. 

Querendo prover ús duvidas suscitadas pelo Conselheiro 
Presidente da Hclação do Hio de Janeiro, h a rmonisando as 
l!i~posi~õrs da Lei de H dr Sr>tf'rnbro de 1821i' nf'Cr('tr> 
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de 9 de Março de 1.837, Aviso de 30 de Dezembro de 
1850, e Decretos n. • 80[J de 1.2 de Julho de 1851 c 
n.• 1..293 de 17 de Dezembro de 1.853, que regulão 
o modo por que devem subir á Minha Imperial Presença 
as petições de graça e os relatorios dos Juizes nos casos 
de pena capital, e Tendo Ouvido a respeito a Secção de 
Justiça do Conselho d'Estado, Hei por bem, Usando da 
attribuição que Me confere o Art. 1.02 § 12 da Constituição 
Politica do lmperio, Decretar o seguinte : 

Art. L• Os recursos de graça a requerimento de parte 
ou ex-Officio serão por intermedio do Presidente da Re
lação remcttidos á Secretaria d' Estado dos Negocias da Jus
tiça pelo Relator do processo, quando este tenha sido sujeito 
por appellação á decisão da Relação. 

Art. 2. • Nos casos em que não ha appellação para 
a Relação serão esses recursos dirigidos ã mesma Secretaria 
d'Estado pelos Juizes de Direito, directamcnte na Côrte, 
c por intermedio dos Presidentes nas Províncias . 

• ~ •. J~ 1~--- Art. 3.• Os recursos, quer sejlío remettidos pelo Re
ct,.,.._; ;,L l,~tor do processo' quer pelo Ju.iz de Direito' devem ser 
.,,;c~ .. tsempre acompanhados de relator10 de hum ou· outro, do 
t.~" u /" translado de todo o processo, e da informação ou parecer 

, ,~", ... ~,~o Presidente da Relação ou de Província. 
, •.••.• é. '-c Art. [J. • O relatorio deve conter essencialmente: 
, . ·' _ ~._.. · § L • A relação do facto c suas circumstancias. 
· •. -·,.._ "''" ~ 2.• O exame das provas constantes dos autos. 
··i C· ~ 3. • A declaração das formalidades substanciaes, que 

forão guardadas ou preteridas. 
§ [J. • A ex posição da conducta c vida passada do ré o 

c suas circumstancias pessoaes. 
Art. 5. • Quando o relatorio for feito pelo Juiz de 

Direito que presídio ao Jury deverá indicar as provas pro
duzidas c não cscriptas, assim como os pontos principacs 
do debate, se não constarem dos autos. 

@ Art. 6.• A amnistia, perdão, ou commutação de pena, 
para surtirein eiTeito, devem ser previamente julgados con
formes ã culpa. 

Art. 7. • Este julgamento compete: 
§ 1. • Ao Tribunal ou Juizo em o qual pender o processo. 
~ 2. 0 Ao Juiz Executor, quando a sentença estiver em 

execução. 
Art. S. • A conformidade consiste na identidade de causa 

c pessoa. Todavia, no caso de perdão ou com mutação de 

~ ~~6- 7- C- Í- ~a.jAf(<(.c~~.;q ~ 

~ ~-.. ...... ~z~ et.-/UA- ~~-i --·-::c <>d-Z:..~ ~~ ~ 
C ,._..~C . ( ~ . 2 r{> to l.Ct. 2 P ,c., ..A,6 '-<;c ~v·S~ e.: 



pena, ve1·ificando o Tribunal ou Juiz que houve oll ou 
sub•·epç.ão de alguma circumstancia essencial, que poderia 
influir para denegação da Clemencia Imperial , devolverá 
o Decreto expondo respeitosamente a mencionada circums
tancia. A remessa desta exposição será feita pelo Presidente 
do Tribunal. ( Art. 7. o § 1. o ). 

Art. 9. o A fórma do julgamento será a mesma dos 
recursos crimes, c se haverá sempre como negocio urgente. 

Art. 10. Nos casos de oh e subr·epção de que trata 
o Art. 8. • , decidida pelo Poder· l\loderador a duvida 
proposta pelo Tribunal, serão o perdão ou commutação 
d<~ pena julgados conformes pelos mesmos Juizes que susci
tárão a duvida . 

• José Thomaz Nahuco de Araujo, do !\leu Conselho, 
1\Iinistro P S<·crdario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, o 
t<·nha a'sim entendido c faça executar. Palacio do llio de 
.Janeiro rm quatorze de Outubro de mil oitocentos cincocnta 
c quatro, trigcsimo terceiro da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Jose Tftomaz 1\"afmco de Araujo. 

-·--
TlECHETO ~-" 1.',5!)- tle 1li· de Outubro 11P 18;)4 .. 

Approva o plano do desmoronamento do morro de Santo 
Antonio desta Crlrtc. 

Tendo sido, por Derref o N. o 1 .1 f.l7 de !, de Junho 
<lo arlllo JWSS<Hlo, delenninada a obra do de~moronamen
to do morro de Santo Antonio desta Côrle pelas rnzões, 
c para os fins deelarados no dito Decreto, de conformi
dade com a Lei N.o 3;)3 de 12 de Julho de 18!~5, 
c havendo-se procedido ás fornwlidades subscquent1~s, pres
eriptas nesta Lei : Hei por bem, nos termos do Artigo 9. o 

da mesma Lei, Approvar o plano da referida obra, e 
Ordenar que segundo suas disposições, se promova o com
petente processo judicial. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nc
gocios do Imperio, assim o tenha. entendido e faça exe-



cu ta r. Palaeio c.lo Rio c.le Janeiro 'em quatorze c.lc Outu
bro c.lc mil oitocentos cincoenta c quatro, trigesimo tercei
ro da Independcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Ingestade o Jmperac.lor. 

Luiz Pcdrcim do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185!~. 

nmo 17. PARTE 2.• SECÇÃO 53.• 

DECHETO N.o 1. .'j.60- de 18 de Outubro de 1854. 

Abre ao Ministro e Secretario d' Estado dos Negocias da 
.Justiça hum credito extraordinario de 19:620~000 para 
occorrcr ás dcspezas com o pagamento dos vencimentos do.ç 
Empregados dos Tribunaes do Commercio no dewrso do 
an1w financeiro de 185.&-1855. 

J\larcan•lo a Lei numero setecentos c dezenove de vin
te oito de Setembro do anno passado despezas com o }Ja

gamento dos vencimentos dos Empregados dos Tribunaes 
do Commerrio , c não tendo sido consignada na Lei de Or
çamento Yigcnte quantia alguma para taes despezas ; Hei por 
bem, Tendo omido o Conselho de Ministros, na conformi
dade do paragrapho terceiro do Artigo quarto da Lei de 
nove de Setembro de mil oitocentos c cincoenta, Autorisar 
o Ministro c Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça 
a dispender, com semelhante objecto , no corrente anno 
financeiro a quantia de dezenove contos seiscentos e vin
te mil réis: do que daní conta ao Corpo Legislativo na 
sua pro'\ima reunião , para ser dclinilivamente approvado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, tlo Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido c faça C'\ectllar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezoito de Outubro de mil oitocentos 
cincoenta c quatro , trigesimo terceiro da lndepcndencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Tlwmaz Naúuco de Amujo. 
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DECHETO N.o 1.lJ(H, de 18 de Outubro de i~f>/1. 

Jlestabelece a Capitania do Porto da Província 
de Sergipe. 

Hei por bem Hestabelecer a Capitania do Porto da 
Provincia de Sergipe. 

José l\Iaria <la Silva Paranhos, do l\Ien Conselho, 
l\Iinistro e Secretario d' Estado dos Negocios da l\Iarinha, 
o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em dezoito de Outubro de mil oitocentos 
cincoenta c quatro, trigesimo terceiro da lndependencia 
e do Impcrio. 

Com a Rubrica lle Sua Magestade o Imperallor. 

José Maria da Slll'll Paranlws. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TüllO 17. PARTE 2. a SECÇ,\0 5!f .. ' 

------~~--------------------------------------
DECBETO N." 1.462- de 21 de Outubro de 185't-. 

Augmenta us ordenados dos Promotores Publicos das Co
marcas da Chapada e Pastos Bons , na Provincia du 

~Maranhão. 

Hei por hem Elevar á hum conto de r(~is , cada hum, 
os ordenados dos Promotores Publicos das Comarcas da Cha
pada e Pastos-Bons, na Província do Maranhão. 

José Thomaz Naburo de Araujo, do l\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça exceutar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte e hum de Outubro de mil oitocentos cin
COPnta c quatro, trigcsimo terceiro da Indepcndencia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua J\Iagestadc o Imperador . 

.José Thomaz Nabuco de Amu:fo. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

T01IO J 7. PARTE 2. a SECÇ.\0 55.a 

DECRETO .N. 0 1.'1G3- de 25 de Outubro de 185~. 

Eleva á cathegnria de Secç1io de Batalhão a companhia avul
sa da Guarda JYncil)nal da Vilfa de Pirap1íra da Pro

rincia de S. Paulo. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da Província de 
S. P<1ulo, Hei por hem llecrcfar o seguinte: 

Art. 1. o Fica elevada ;Í cat!H~goria de Sccc;1o de Bata
lhiío, de duas companlli;•s, com a designn~·fío de qui11ta, 
a companhia avulsa da Guarda Nacional do scrvi~·o activo 
da rilla de Pirnpóra da Província de S. Paulo. 

Art. 2. o A referida Sccçiio de llntnlhiio ter;í a sua 
parada no lugar que lhe for marcado pelo Presidente da 
Província, na conformidnde da tei . 

.José Thomnz Nnbuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c façn executar. l'alacio do Ilio 
de Janeiro em vinte c cinco de Outubro de mil oitocen
tos cincocnta c quatro, trigcsimo terceiro da Independen
ria c do Jmpcrio. 

Com a Rubrica de Sun Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N." f.q6'í-- de 25 de Outubro de 1854. 

Approva os Estatutos da Companhia denominada - União 
Theresopolina-. 

AUendendo no que Me representou n Dirccloria da Com
panhia denominada - Uniüo Thercsopolinn -; e conforman
do-lHe com o parecer da Sccçüo do Conselho d'Eslado dos 
Negocios do Imperio cxurndo em Consulta de 23 de Agosto: 
Hei por bem Approvar os Estututos da referida Companhia 
que com este baixão assignados por Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios do lmperio, que assim o tenha entendido e 
faça executar. l'alacio do Hio de Janeiro em \'in te cinco 
de Outubro de mil oitocentos cincocnta c quatro, trigesimo 
terceiro da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Luiz l'edreira do Coutto Ferraz. 

l~slalulos 1la t:omJHIIIhia - Lniào Thercsopolina-, a lflle 
se refe1·e o Dec1·e1o desta dala. 

TI1TLO I. 

/Jo objecto e duração da Companhia. 

Art. 1. o A Associação anonima, instituída sob a de
nominação de Companhia -- União Theresopolina -, instal
lada nesta Côrte, tem por objeclo a industria de transportes 
de passageiros e mercadorias , feitos diariamente entre a 
(:idade do Hio de Janeiro e o Porto da Piedade por meio 
de barcos de vapor, fainas, & c. , e em continuoçiio daquelle 
porto até a raiz da serra dos Orgãos por meio de carros 
de quatro rodas , tirados por animnes; e vice versa. 

Art. 2. o Estando os interesses da Companhia ligados 
aos dos lavradores, se formur<Í na ruiz da serra dos Or
gfios, em lugar upropriado para a estação de seus vchiculos, 
hnm estabelecimento mercantil abastecido de gcneros do prin
dpal consumo c de llillieil deterioraçfio, como sal, algodiio 
P f(~rro. 
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Art. 3. 0 A Companhia tlurará por vinte annos con
tados desta data , salvo os casos de dissoluçiio previstos 
abaixo. 

Este período poderá ~er prorogado pelo tempo que con
vier aos A ccionistas, por dclibernçiio tornada em Assemhléa 
Geral para isso expre,sa e extraordinariamente convocada 
tlous annos antes da e'\pira('iio daqnclle prazo, c com ap
prora(·iio do Gorcrno Imperial. 

TITl"LO 11. 

Do Capitnl. 

Art. h." O capital da Companhia hc fixado em qnatro
l'cntos contos de r(~is, divididos em tinas mil acções de du
zentos lllil réis cada huma, as quaes scrlio assignadas pelo 
Presidente c Secretario da IJircl'loria. 

E~tc <'apitai podcr;Í ser ungrncntado, se no futuro con
rier, por deliberação tomada ern Asscmbléa Geral. 

Art. 5. o As prestações serão feitas, sempre que a Di
rectoria julgar conveniente, na razüo, cada h uma, de dez 
por cento sobre o cnpital. 

O intervallo de humn prestaçiío ;Í outra nunca será me
nor de dons mezcs , c o prazo pnra sua rcalisação será de 
trinta dias peremptorios, contados dos annuncios nas folhas 
de maior circulaçiio. 

Exceptua-se a primeira prcsta(:ão , 11ue será realisada 
tlcntro de 1lez dias contados da mesma fórma. 

Art. 6. o Os Accionistas, qnc não reali~arem a primeira 
prestaçiio, c os que faltarem ao pagamento das subsequentes 
nos praz&s referidos, perderão o direito ús suas acções, re
vertendo estas no primeiro caso, e no segundo caso os va
lores realisados, em beneficio da Companhia , que disporá 
das aq·õcs como convier. 

Exceplua-se o caso de força maior prorado dentro de 
trinta dias , contados daquelle em que se devia realisar a 
prestação, perante a Directoria, que resolverá corno entender 
de justiça c equidade. 

Art. 7. o Os Accionistas respondem somente até o va
lor de suas acções na fórma do Art. 298 do Codigo Com
mercial , e podem doar, hypothecar c alienar as referidas 
acçõcs, guardando no primeiro e ultimo caso o disposto no 
Artigo !'eguinf(•. 
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Art. 8.• A transmissão das acções se opera por \Ía de 
transferencia lavrada por termo no livro respectivo, á vista 
das acções, e presentes os contrahentes, que dcvcrao as
signar juntamente com o Director qne senir de Secretario 
da Directoria. 

T!Tl'Lfl lll. 

])a ])irN·toria. 

Art. ~.· A Companhia he auministrada por huma Di
rectoria ue Ires Membros nomeados na fúrma do Art. 28. 

Para fazer parte da Directoria he mister ser A.ccionista 
pelo menos de trinta acções, as quaes serão inalienavcis du
rante o tempo de suas funcções. 

Art. 1 O. Os Membros da llirectoria , cujo impedimento 
exceder a hum mez, serão substituídos na fúrma do Art. 
12 por Snpplentes nomeados na fórma do Art. 3~-. 

Para ser Supplente he mister ser Accionisla pelo menos 
de vinte acçõcs, que serão inulicnaveis em quanto dnrar o 
seu cnrgo. 

Art. 11. A Directoria se renovaní annuahnente na pro. 
porçao de hum terço, designando a sorte nos primeiros annos 
o Membro que tem de sahir. 

A nomeação dos Supplentes he annua. Os mesmos :\lem
hros podem ser reeleitos. 

Art. 12. A Directoria he solidaria ; seus :\lemhros es
colherão d'entre si o 11residentc, Secretario c Thcsourtiro. 

O Secretario substituirá o Presidente; o Thesoureiro e 
Secretario serão substituídos pelos Supplentes que o Presidente 
designar; e esgotada a lista destes, pelos Accionistas que ao 
Presidente merecerem mais confiança, mas que sempre de
verão possuir pelo menos Yinte acções, até a reunião da 
Assemhléa Geral , que deliberará o que convier. 

Art. 13. Compete á Directoria: 
§ t.• Organisar o Regimento interno, marcar os preços 

dos transportes, augmental-os ou diminuil-os segundo o in
teresse da Companhia, taxar os vencimentos dos empregados, 
hem como as fianças que deverão prestar. 

§ 2. • Nomear e demittir livremente o Gerente da Compa
nhia, e tomar-lhe contas mensalmente. 

§ 3.• Fazer registrnr no Tribunal do Commercio os 
pre5entes f:stntntos. 
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'§ .~. • ( 'ourucar a Assemhléa frcral nos caso!'! e na fórma 
dos Artigos 23 c 27. 

§ t). o Promo\'cr em geral tudo quanto entender a bem 
dos interes~cs da Companhia. 

Art. U. A Directoria se reunid pelo menos h uma n~z 
lodos os mr~zes pnra dclihcrar o que couriPr. 

Art. 1.:>. ,\s ordl•ns , r·ntTcspondenrias c resoluções 
~er<ío assignacJas pelo Pn•,idl•nlc P ~ecrctnrio, c registradns 
r·m li\ ro propt i o. 

Art. Hi. i\ 1Jirectoria lte obrigada n publicnr nos pri
ll!Piros dez dias de cada nwz hum balancete da receita c 
dP~peza do mez nnlcriur r·out a dcrida clareza. 

Sas reuniões ordinJ: ias da As~cmhlc;a Gcrnl, que tc
nio lugar annuahnen!e, a Dirce!oria npn•scnlará hum ba
lanço gcrnl do ncti\0 c passiro da Companhia , c hum 
relatorio circ:mstaneiado dos fitdos occorrirlos na sua mar
dta durante o anno pn•r·c•Llenlf~. 

Arl. 17. Em remuncra~·;Jo do trabalho c rcsponsabili
rl:Hic inlwrente aos Dircclon·:;, a Directoria perceberá Im
ma Commi~s;io de cinco por cento dos lucros líquidos , que 
ser;Jo distrilmidos pelos seus )lcmbros c pelos Supplcntes , 
na proporçõo do tempo que tirrrem scnido. 

TITL'LO 11'. 

Dn Gerente. 

Art. 18. O Gerente he nomeado c dcmillido livre
mente pela Dircctoria, que nprcsentnní á Assembléa Geral 
as razões que houverem motivado a demissão. 

J>aru ser Gerente hc necessnrio ou possuir eincocnta 
acções inalicnnveis durante o exercício tle suas funcções , 
ou prestar fiança idonea de dez contos de r.\is. 

Art. 19. "\o Gerente conJpete: 
§ t.o Nomear e demittir livremente. os empregados sob 

sua direcçiío , de cujos netos he responsarel. 
§ 2. • Administrar o estabelecimento commcrcial da raiz 

da serra dos Orgãos c do porto da Piedade , as estações 
inlcrmcdias , c todo o mais serviço de transportes de mar 
c de terra, com todas as suas dependcncias. 

Para esta administração a Companhia lhe concede os 
podere> nccessarios em direito , salrüs as limitações consi
gnada~ neslc5 Eslntulos. 
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Arl. 20. O Gerente he ourigado ao seguinte : 
§ 1. 0 Executar as deliberações e orJcns da Dircctoria, 

prestando todos os serriços que clla exigir com rclaç:to no 
objecto da Companhia. 

§ 2. 0 Prestar <Í Directoria hum balancete mensal pelo 
modelo que clla organisar, cntregantlo ao Thcsomeiro o~ 
sultlos do mcz antecedente. 

§ 3. 0 Rcsitlir nos lugares das estações que lhe forem de
signados , sob sua responsabilidade. 

Art. 21. O Gerente, quantlo assignar a corresponden
cia ou fJIHleHJncr actos relativos ú sua gerencia , deverá de
durar que o fuz como Gerente da Companhia. 

Nos casos porém de letras ou titulos de credito de
YertÍ consultar precizamcnte a Dircctoria. 

Todo o neto, nssignatlo pelo Gerente sem a decla
rnção supra , n<io ncnrreta a responsabilidade da Companhia 
para com terceiros. 

O Gerente n;io eleve empregar-se em ramo algum de 
negocio , nem distrahir sua ac('ão para objeclos alheios á 
Companhia 

Art. 22. Os Ycncimentos do (~crente consistir<io em hu
ma porcentagem nunca menor de cinco por cento sobre os 
lucros liiJIIidos em cada anno. 

No caso de ser insufficiente aquclla porcentagem em 
relação aos trabalhos do Gerente, podení este perceber Im
ma gratificação, cuja apreciação c iniciatim competirá <Í 
Commissão de contas, com approvação da A~semllléa Geral. 

TJTijJ.O V. 

Da .issemúl{a Gt'ral. 

Art. 23. A reunião dos Acdonistas • cumocados por 
trcs annuncios consecutivos de ordem 1la !Jirectoria uas fo
lhas de muior circulação , constitue a Assembléa ~era!. 

Art. 24. Para que possa constituir-se a Assembléa Ge
ral , requcr·se que cstcjão presentes tantos Accionislas, quan
tos representem hum terço do capital cffectivo da Compa
nhia em relação aos Accionistas que lt•m v o lo ; c para te-lo 
he precizo possuir cinco acções. Os Acrioni,tas, qne ni'ío ti
verem este numero , poderilo di,cutir, mais não votur , 
excepto ~c tiYercm prucuraçiio de outro ou outros , cnjnl' 
;;~(·çõcs reunirlns completem o unmero prc~cripto. 



_\rf. :2.). Se no dia designado nJo houver numero pa
ra constituir AssemLJéa Geral, se fará nova convoeCJçilo dclla, 
observada a disposição do Art. 23; c nesta reunião, que 
terá luga1· dentro de dez a quinze diCJs da data dos annun
cios , se deliberará com os rotos presentes, qualquer que 
sPja o seu numero. 

Art. 2G. As delibcraçõr•s, qtw se houver de tomar áccr
ca do disposto nos Arts. :3 " c .}. " , só sen1o validas votando 
Arcionistas q11c representem n maioria absoluta do capital 
da Companl1ia. 

Arf. :D. A_ .. hsembléa t:cral se n•11nc onlinarimnentc 
nos prirn<'irns quinze dias do rnez de .Julho de cada anno, 
e rpwndo a Comrnissi1o de contas hourcr concluído o seu trabalho. 

Fr'11·a de~tes casos a Asscmbléa Geral se reunirá extraor
dinariamente quando a llirertoria j11lgar r·om·cnicntc con
voca-la , 011 t)llilndo p.;sa !'IJrlHJC';J~'ilo Ihr• for pedida por 
Acciollistas qrtc n•prc,cn!r•m o tiTr:o do capital dTi~rtivo; 
neste ultimo raso sr~ oito dias dqwis do pr~dido a llire
ctoria n;1o honrcr li•ito a r·onvor·ar:;io, ella poderá ser fei
ta por arp1clles Arcinnisfas , f!ll!' dcver;}o nssignar-sc decla
rando o numero de ar•,f1cs de rada hun1. 

Nrstil·~.'l'l'uniiíPs cxtraordinaria:; se tnilar;í unicamente 
llo oiJjPct,· qtrr• de o lug;:r ;Í r·or11 rwa~·;i11 ; lor!;n ia ~c reccbc
r:t qualquf · indicaçno , qn•• será rr~,;enada para sc1· toma
da em comidcrar;io nas Sc~sões ordinarias. 

Art. 28 .. \ ·.\sscmhlt'•a (;cral elegerá nnmi,Jimcn(c por 
escrutínio scrrdo, c iÍ maioria rclati,:a de 1otos hum Presi
dente, 1." e :t.".'-iecrefario, os quacs sn!J~;titnirno aquclle nos 
seus irnpedimcnlos, na ordem indicada. [s[a rvl<l~'iio será 
feita em hnma sr'1 li,.;la. 

l\'no podcní li1zcr pnrle ria ~Ilesa nenhum dos ,\ccionbtas 
qnc for Jlircl'tor , Srrppl•·nle ou G••rcnte. 

A: t. ~~). ,\o I'rr·-idenlc rol!lf)('(c: 
§ 1." Abrir e l'cdiar <1 ~cs~no. 
~ 2.

0 

3Iantcr a uoa ordem c regularirla•lc das discussões. 
l\'rmca conscntiriÍ filie hnm Accioni~la lillfc mais de duas 
wzes solrrc o mesmo ass!llnpto, nem ninrla para e.xplicar. 

Exccptniio-sc os .1Iembros da llirecloria, c os das Com
mi~sõcs enr:arn•;;ndas d(~ q llafquer trabalho , que poderão 
responder <Ís lf'Ir~~tües que lhes í'orcm dirigirlns. 

Art. :10. Pertence a0s Scrretarios fazer a chnmnda c 
Ycrilic;u· o lllltncro do~ Accioni~tas presentes em Asscmb!éa 

--~----
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Geral; contar os votos de cada hum na proporção de suas 
ncções; fazer a apuração das votações, redigir as netos; 
ler o expediente, e o mais que o Presidente ordenar; c 
escrever a correspondencio , que será assignada pelo !'resi
dente e 1." Secretario. 

Art. 31. Nas votações por escrutínio secreto hum dos 
Sccretorios procederá á chamada pela lista dos Ac,cíonistas, 
dos quacs receberá os cedulas, contendo no verso o numero 
de votos correspondente ás acções que possuírem c represen
tarem, c fazendo Jogo a devida conferencia, os lançaní na 
urna. 

Art. 32. Na primeira renniilo da Assembléa Geral, depois 
de lido o rclatorio da Directoria, se procederá <Í cleiçiio de 
huma Commi,si1o de Ires Membros na fúrma do Art. 28, 
para exame do balanço c operat;ões. 

A esta Commissão ~erüo franqueados todos os livros, 
documentos c csclarccimeldos que clla exigir. 

A rl. :J3. Nas Sessões , em que for lido o parecer ou 
rclutorio da Commissiio de exame, poderão os Accionistas 
exigir os c~clarecimcntos que lhes parecer na fórma do Art. 
290 do Cotligo Commcrcial. 

Art. :H. I\" a Sessão, em que for apresentado o parecer 
da Comrnissão, tcni lugar a eleição da Direcloria na proporção 
de hum terço, c em seguida a de trcs Supplcnlcs, tudo 
na fúrma prescripta no Ar!. 28 . 

. \ri. .35. Os votos dos Accivnistas em Assembléa t;cral 
serão conlndos do morlo seguinte: 

llc a at1~ 10 acçõcs t voto. 
lle tt a 20 << 2 
De 21 a :30 '' 3 

~ n~sim por diante alt'~ dez votos, qnP he o ma\imo, qnalqncr 
que seja o nnmero das n<'~·l•cs qtw rrprc~cnlcm. 

Esta regra se obserrariÍ tomando cnglohntlamcnle as 
a<ções do A<"cionista impedido com os tio que o representar 
em virtude de procuraç-10 h.1stanle. 

TBTLO Yl. 

Dos diridn11los , fundos de rcsf•rw , e rrserra para o 
lliprcciamcnto do matrrial. 

Art. :JG. Nos mezcs de .Junho c Dezembro de cada nnno 
n llircdoria, verificado por balanço o c~tado da Companhia. 
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ueliberariÍ se ha lugar a distribuição ue uiviucnuos pelos 
Accionistas, c conseguintemente fixará a sua importaneia. 

Art. 37. Formarão dividendo os fundos líquidos rcalisa
tlos uurnntc o seme~tre, deduzidas as Commi~sões á Directoria 
c Gerente, fundo de reserva, c reserva para o dcprcciamento 
do material. 

Art. 38. Formarão fundo de reserva dez por cento dos 
lucros liquidlls em cada semestre, c bem assim os beneficios 
que re~ulfarcm iÍ t:ompnnhia nos casos previstos no Art. 6.". 

O fundo de rescrra será collocado a render em hum 
flanco desta Cidade, c seus juros reverterão para augmcnto 
dos diridcndos nos scme~tres respectivos. 

Art. 39. Para fazer face ao (l(~prcciamcnto do material, 
se rcscrrarão todos os nnnos dons por cento sohrc o capital 
dl'ectivo da t:ompanhia, os quaes serilo sempre constantes 
c collocados il rend<'r em hum Banco desta Cidade. 

Os juros que pmduzir serão acenmnlndos sern dislrilcção 
para llllgfllt'II(O dos uiridendos. 

,\rt. lO. l)llilJHio o fnndo de reserva st~ clernr a hum 
IPrço do capital etfectiro, porlení a reserva Sl~meslral ser 
reduzida a seis ou cinco por cento dos lucros liquillos, rcvcr
li~JH!o o excesso para augmento do> diriJen1Jos. 

THTJo \!1. 

!Ja dissolurii.o r liquidariio. 

,\rt. !, I. A dissolu(·iio (h Companhia terá lugar 11os ca
~os marcndos 110 Artigo 29.j do Codigo Commcrcial. 

Art !,:~. Sp a dissolll{'lío lirer lugar ante~ de e\pira
do o prazo de vi11le annos nwrcado para a duração da Com
panhiil, a Dircctoria comocariÍ a AssemlMa Geral. 

Art. li3. A .\ssernblt~a (;ernl nornead huma Commissiío 
de Ires M~nlm1s, pela fúrma pre;:cripla no Artigo 28, d"eil
trc os Accioni,;tas de trinta acções parn cima, afim de 
proceder â liqnidaç<ío da Companhia, com poderes para lrilnsi
gir wbrc todas as conlestarõcs c demandas. 

Art. !, í. ~o fim de hum an11o , ao mais tardar, a f:om
missão preslad suas contas ;Í Assembléa Geral, apresentan
do hum inventario cxaclo da Crnnpanhia. 
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TITULO VIII. 

Disposições geraes. 

Art. 45. Alêm das duas mil acções que constituem 
o fundo da Companhia, se emittirão desde já mais cem 
acções, que pertencerão a Luiz l\loretz Sohn, em remune
ração de seus trabalhos e coadjuvação na realisação da idéa 
que fúrma o objecto da empreza. 

Ao possuidor das referidas cem ucções Hcão extensivos 
todos os direitos que os presentes Estatutos concedem aos 
demais Accionistas. 

Art. 46. A Directoria fica autorisatla a solicitar <la 
Presidencia da Província do Rio de Janeiro hum pl"Ívilegio 
para a sua linha de tansportcs pelo tempo que for conve
niente. 

Art. /,7. A Directoria arrcndarcí os pre<lios que forem 
necessarios pnra estações <los carros, estabelecimento com
mercial, depositos de generos, c tudo mais concernente ao 
objccto da Companhia, expe<lindo as convenientes ordens c 
instrucções paru a economia c bom desempenho de todos os 
ramos de serviço. 

Nos casos pon~m de compra c edificação solicitará au
torisação da Assembléa Geral, salvo havendo urgente neces
sidndc, do que prestar<Í conta na primeira reunião da 
Asseml1lL•a t;eral. 

Art. ''"8. No estabelecimento commercial não hc pcr
mittido vender a credito com maior prazo do que o de tres 
mezes. 

Art. ~9. O maximo das despczas com comedorias do 
Gerente e mais empregados da Companhia ser<Í. marcado 
em llegulamento especial da Directoria. 

Art. 50. A Direcloria fica autorisada a demandar c 
ser demandada , c a exercer livre c geral administração 
para o que lhe são conferidos plenos poderes, sem reserva 
alguma, inclusive os de procurador em causa propria. 

Art. 51. Nos casos omissos nestes Estatutos se regular;Í 
a Companhia pelos que regem as Companhias de igual 
natureza legnlmente estabeleeirlas , e pelos est) los por e lias 
seguidos, dando de tudo circunstanciada conta á Assem
bléa Geral em sua primeira reunião. 

Art. 52. As contestações, qnc se suscitarem na mar-



cha t.la administracão , ser:i'O terminadas por meio de ar
bitros sempre que o possão ser. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Outubro de 185i. 

Luiz Pedrdra do Coutto Ferraz. 

----....... .. ~--

DECHETO N." I.[J!i:J- dr~ 2:J de Outubro de 185lJ. 

J/ anda obsrrmr 1'arias d ispoúrDes rc!atiws ao Corpo rü~ 
lmpcriacs Jlarinlu,iros. 

Hei por bem, ua conformidade do par;Jgrap!JO sexto 
do artigo quarto da Lei numero setecentos e cincoent<J 
e tres, de quinze de .Julho de mil oitocentos c cincoenta 
c quatro, Mand.1r que se obscrrem ;JS seguintes <lisposic;õcs 
coucei'Dcntes ao Corpo de Imp:~riacs 1\Iarinhciros. 

Art. Lo As praças do Corpo de lmperiaes Ma
rinheiros, que ou forem recrutadas ou para eile passarem 
das Companhias addidas de Aprcnrlizes, terão direito: 

§ 1. o No fim de dez annos de serviço, alêm do soldo 
corTcspondentc ús suas respectivas classes, a h uma gra
tificação igual á terça parte do mesmo soldo. 

§ 2. o No fim de dezcseis annos de serviço, a lwma 
gratificação igual ú metade do solúo. 

§ 3. o Tendo completado vinte armos de serviço, á re
forma com o soldo inteiro concspondcntc á classe em 
que se acharem. 

Art. 2. o Os Impcriacs Marinheiros que assentarem 
praça voluntariamente, c não procederem das Companhias 
de Aprendizes, sómentc serão obrigados a se !'I' ir por tempo 
de seis annos, se cn trar·em para o Corpo em alguma das 
p1·aças de Marinheiro, ou a obtirercm dentro do primeiro 
anuo; e por tempo de dez annos, se entrarem na praça 
de Grumete, e não passarem ú de .Marinheiro dentro do 
primeiro anuo. 

Continuando no serviço, gozarão das vantagens que 
acima se concedem aos recrutados e aos Aprendizes Ma
rinheiros. 

Art. 3.• Os roluntarios, de que trata o artigo anterior, 
conwçariio a rr>nrr•r a grariliraçfio ria lr>rça parte do soldo 
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desde o dia em que declararem que querem continuar, 
tendo completado o seu tempo de serviço; e a gratificação 
da metade do soldo logo que tenhão feito igual declaração, 
findo o pt·azo de dezeseis annos. 

Estas declarações pódem ser successivamPnte renovadas, 
nunca, pmêm, por tempo menor de hum unno. Aquellr. 
que as não fizer póde continuar no serviço por tempo 
indeterminado, mas não terá direito a qualquer· das sohn•
ditas gratificaçfíes. 

Art. f!. o O Imperial Marinheiro, dos comprchcndidos 
no artigo primeiro, que tiver como tal Sl~rviclo por es
paço de seis annos, c com bom comportamento, poderá 
obter até quatro annos de licença para em pregar-se a 
bordo de navios mercantes nacionacs. Esta licPuça Slímentc 
será concedida por prazos de hum a dous annos. 

Apresentando-se o lincenciado, e sendo julgado capaz 
de todo o serviço, continuará na mesma classe em que 
se achava ao tempo da licença, c cntt·ará no gozo das 
vantagens que pelo presente Decreto c outras disposições 
vigentes se concedem aos lmpcriaes Marinheiros, deduzido 
o tempo da interrupção. 

Art. 5. o Será considerado tlesertot· aquclle que se 
não apresentar no Corpo, ou á alguma Autoridade do 
lmperio, logo que finde o prazo da licença que na con
formidade do artigo antecedente lhe for concedida. 

Taes licenças serão concedidas pela Secretaria d'Es
tado, e reguladas por instrucções expedidas ao Com
mandante Geral do Corpo, ás Capitanias uos Portos, e 
a quem mais convier, ficando as praças licenciadas debaixo 
da vigilancia especial das mesmas Capitanias, c para esse 
fim matriculadas como os paizanos empregados na vida do 
mar. 

Art. ô. o O voluntario que se houver separado do 
Corpo , lindo o seu prazo de serviço, poderá ser read
mittido, como se mra licenciado, em qualquer tempo, c 
na mesma classe a que pertencia , huma vez que seja 
julgado capaz de todo o serviço. 

Serão preferidos aquelles que menos tempo houverem 
estado fóra do Corpo, e d'entre estes os que, ao reque
rerem baixa, declararem a intenção de continuar no ser
viço. 

Nestes alistamentos se levará em conta o ternpo do 
srrvieo anterior, r serfio feitos ou pelo mesmo prnzo rl~s 



recrutados, ou por menor nnmem de annos, ú Yontade 
do readmittido. Os primeiros, porêm, serão preferíveis aos 
segundos, c não exelucm a concessão das licenças de que 
trata o artigo quarto. 

Art. 7. o 1\s disposições do presente Decreto não são 
extcnsiras ús praças aetuaes do Corpo de Impcriaes Ma
rinheiros que proecdêrão do recrutamento , ou cntrárão 
Yoluntariamentc na praça de Grumete, nem ás das Com
]Wllhias de _'\prendizes que tenh~to sido contractadns. 

Podcrüo. pon1 m, a~ ditas praças gozar das vantngens 
que ofl'erccc o mesmo Df'crcto, huma vez que fnção a 
declarnção de qncrPrf'm continuar a servir pelos prnzos 
que nellc se estahclr•cem. 

Art. 8. o Fieüo reYogado~ os artigos ,.i ntc c nove c 
trinta do llPgnlamento que baixou com o Decreto numero 
quatrocentos P onze A de rinen de Junho de mil oito
centos qnnrf•ut;t (' cinco. (' q:tacsrpter outras disposições 
!'lll contrario. 

Jos•; l\laria da Siha Parnnhos. do !\leu Conselho, 
.1\Iinistro c Secretario d'Estado dos Negocios d:1 l\larinha, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro Pm ,·inte e cinco de Outubro de mil oitocentos 
cinco•~nta c quatro. lrif.(Psimo trTceiro da Independencia e 
do lmpr·rio. 

Com n Huhrica de Sun ~I:lgcstadP o Imperador . 

.!os11 :1/aria da Silm Paranlws. 

DECHETO N." I.!JOO-de 25 de Outubro de 185lJ. 

A 1tgwzcnta os soldos da M arinlwgcm , e dli outras pro
ridencias rclatiras a rssas prttças da Armada. 

Convindo regular o tempo de serviço das praças da 
Marinhagem, e augmentar os seus vencimentos; Usando da 
autorisaçüo dada no paragrapho quarto do artigo quarto da 
Lei numero setecentos cincocnta e trcs de quinze de 
,Julho de mil oitocentos cincoenta e quatro, Hei por bem 
Decretar: 
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Art. 1. • Os individuas que forem contractados , ou 
voluntariamente se alistarem nas classes da l\lariuhagem 
da Armada , perceberão mensalmente os seguintes soldos , 
sem prejuizo das mais vantagens •rue as disposições vi
gentes lhes concedem : 

§ 1. • Os Marinheiros d1~ classe superior, ,·in te mil réis. 
§ 2.• Os Primeiros l\larinheiros, dezoito mil réis. 
S 3. • Os Segundos l\lariuhciros, quinze mil réis. 
S á.• Os Grumetcs, dez mil réis. 

Art. '2. • Os recrutados perceberão os soldos da ta
bella actual, anncxa ao Aviso numero tres de oito de Janeiro 
de mil oitocentos quarenta e seis; c hem assim os qu•~ 
houverem sido contractados antes da promulgação do pre
sente Decreto, salvo se por seus coutractos tiv«~rem di
reito a maior soldo. 

Art. 3. 0 As pr;aças da l\Jariulwgnn terão direito <í 
escusa do serviço militar nos prazos abaixo lixados: 

§ 1." O Voluntario que entrar em alguma das praças 
de Marinheiro, ou para cita passar d<~utro do pt·imciro auno, 
somente será obrigado a servir seis atlltos. 

§ 2. o O Voluntario •rue entrar ua praça de Grumete, 
c não passar á de Marinheiro dentro do primeiro ~;nno, 
será obrigado a servir oito annos. 

§ 3. • O recrutado scrú obrigado a senir, nas hypothe
st~s do paragrapho primeiro , dez aunos, e nas do para
grapho segundo, doze anno5. 

Art. á. o As praças que, tendo eomplPtado o seu tem
po de serviço, quizerem nclle continuar, perceberão huma 
gratificação mensal igual á quarta parte do soldo corres
pondente á sua classe , sendo os recrutados desde então 
considerados como voluntarios. 

Art. 5. 0 Os prazos lixados no artigo tenTiro podcrüo 
ser preenchidos com interruprõcs, mediante guias de li
cença ou resalvas, passadas em virtude de ordem da Se
cretaria d' Estado. 

Taes interrupções não podcriio exceder (\(~ tn~s annos, 
e serão concedidas por prazos de hum a dous annos. 

Nenhuma praça as poderá ohtet· antes de haver ser
vido metade do tempo a que for ohrig:Hla, nem para outro 
mister que não S('ja o de Marinheiro em JW\ios mercantes 
naeionacs. 

Art. ti." A classifica~:;to dos alistados nas praças que 
lhe~ rompPtitTtu. c depois para o seu regul:1r acce<;so ;·,s 
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d11Crsa.~ classes de marinheiro, ser{J feita mediante hum 
exame, a que se procederá na presença do Commandante, 
ou immediato do Navio Chefe , e de mais hum Oillcial , 
sendo examinndores o 1\lestrc do Nnvio, c hum outro Ollicial 
de apito. 

Semelhantemente se proceder{! a bordo dos navios sol
tos, e dos que. pertencendo a hum a Estação ou Fon.:a 
Naral, se aehan·m em portos onde niío esteja o Nario Chefe. 

Art. 7. o Os ]li"PIHios, prazos c mais co11dições dos 
eontra~.:tos de ;distanwnto para as classes da l\larinhagem 
serão nwrcados em A risos regulamentares na conformidade 
das dispnsiçõPs lq;isl<lliras. 

Os ~aciouaes podem co11Lrnctar-se do lllPSIIIO modo 
IJUe os Estraugciros , 1nas 11ão se lhes !erar{t em co11ta 
esst• tempo de serviço para a escusa, de que trata o artigo 
terceiro • ~e niío sujeitarem-se em seus co11tractos ás eundi
•:ões preseript;1s no mesmo artigo t' no nrtigo quinto. 

Todaria n;1o poderi1o ser recrutados dentro do anno 
fJUC decorrer da data em que receberem a guia de desem
barque_, salvo o caso de circunstancins extraordinarias, 
durante as quaes li<:a suspensa a dita isenção. 

Art. 8. o As disposições do presente Decreto s:ío ex
tcusiras !1s pra~:as acluaes, levando-se-lhes em couta o 
tempo que .j;í houverem senitlo; licando, porêm, as es
•:u~as, a que as~im tenhiío direito os recrutndos, depen
deutes da entrada de uorns praçns que os suhstituão . 

• José !\la ria da Silva Pnranhos, do !\leu Conselho, 1\li
nistro c Secretario d' Estndo dos Negocios da Marinha, 
o l!'llha assim eutendido c faca executar. Pnlacio do Hío 
1le .Janeiro em ·vinte cinco d1; Outubro 1le mil oitocentos 
cincoenta c quatro. trigesimo terceiro da lndependencia 
f' do lmperio. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMl'ElUO DO BRASIL. 

1854. 

TO~IO 17. PARTE 2.• SECÇÃO f>(j. a 

UECRETO N. • 1.467 - tlc 31 tle Outubro de 185l. 

C1·ea mais hum Batalhão de Infantaria dn Guarda 
Nacional 110 .Município do Cabo da Prorincia d1~ 

Pernambuco. 

Attendemlo á proposta do Presidente da Província tle 
Pernambuco, llci por bem Decretar o seguinte: 

Art. linico. Fica crcado no 1\lunicipio uo Cabo da l'ro
' incia de Pernambuco mais hum llatalhão dP Infantaria da 
Guarda Nacional de oito companhias. Este Batalhão lerá a 
sua parada no lugar que lhe for marcado pelo Presidente 
da Província , na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do 1\lcu Con~clho, 1\li
nistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em trinta c hum de Outubro de mil oitocentos eincoenta e 
quatro, trigcsimo terceiro da lndepcndencia e do hntierio. 

Com a l\ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 
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f:OLLEC:CAO DAS tEIS DO DIPEHIO DO BRASIL. 
~ . 

TOJIO 17. 1'.\HTE 2." 

lll:ctlETO N. 0 1.Hi8--dt• ~ dcNorcmbro de 18.)'1 .. 

M'IU'a os dias 1'111 que derem tu lugar as Sessiles dv .';u
prcmo Tribu11al de .lustira, I' as da I:clar;ün 1la 

f'rirtr. 

1!t•i por bem que, d'ora em diante, as Sess()es do Su
premo Tribunal de .Justi~·a tenhüo lugnr ás quurtas feiras 
e nos ~abhatlos 1le cada SPmarra , c as da Hcla~·[Jo da Côrle 
(rs !l'r1:as e snli1' fl'ir;Js : lit·;rrrdo lll'sla parle revogados os 
llt·crdos dt• dous dt~ .larrl'iro de mil oitoeenles e rinle nove, 
I' de st~is de Fcn'l'l!iro de mil oitocentos c quarenta . 

. los(~ Thomaz l\ahuco dt' ,\ranjo, do 1\Jcu Conselho, .'\Ii
nistro e St~crelario d'E,;tado dos i'egocios da Justiça, assim 
o lenha enll'ndido e fa~·a l'xccutar. I'alacio do Hio de .ra
ru~iro em dou., de i\orembro de mil oitocentos rincocnta c 
quatro, trigesimo lt~rrl'iro da Jndcpenderrcia e do Jmperio. 

Com a Huhrica de Sua ·'lage~tade o Imperador 

.lo,·(: Tlwma: /'\'abuco de Araujo~ 



COtLECÇ\0 DAS LEIS IH) DIPEIUO DO BRASIL. 

185'.. 

rmto 17. P.\1\TE 2. a SECÇ_i.o _.-,8." 

llECHETO N." 1.'169-ue -~de Novembro de 18.!'1. 

Declara 1lc primeira Entrancia as Conwrcas Jo Rio Bonito, 
Ja Estrdla , e de São .João Jn PrinCI})(', creadas 

ua Prol'inria do Uio de la11eirn. 

Hei por llcm Declarar dP primeira Enlrancia as Comarcas 
do Hio Bonito, da Eslrclla, c de São João do Príncipe, nca
das pela Lei numero setecentos e dezcnorc da Asst~mhlt'•a 
Legislalira da Província do Hio <h~ Janeiro, de rintc ónco 
do mcz passndo . 

• Tos{· Thomaz Nahuco de Araujo, <lo 'lt'tt Conselho, l\li
nistro e Secretario d'Estado dos :'iegocios 1la .Justiça, assim 
o tenha cntt~ndido c faça executar. l'alacio do Hio de Ja
neiro em quatro de Novembro de mil oitocentos einmenta 
c quatro, trigcsimo terceiro da Indcpcndcncia c do lmp<~rio. 

Com a llnbrica d<~ Sua ~lagcstadc o Imperador . 

.José Thmwr:. Snfwco de A nn~fo _ 

DECRETO N-• 1.'170-de '~de Novembro de IR.')I. 

Autorisa o J/inistro e Seal'lario rl' Estado dos Acgol'ios da 
.Justiça, a dispcwTer, 110 cxl'l'cirio de 18~>3 -~ lS!i't, com 
li athcrlml rio Rio de .Janriro, al11m da qua11tia rntada, 
mais a rTr !).ROO.T,":OOO. 

Não ~~~rulo su!Iicicntc a <[llll!ltia volnda 110 paragrnpho 
dec:imo do Artigo terreiro da Lei de Orçamento proxima
mente finda para as despczas com a Capella Imperial f' Ca
lhcrlnt! elo Hio de .Jílrteiro, l!l'i por hern. ele cnnforrniclad,. 



( ;J;)fi ) 

eom o paragrapho scguntlo do Artigo quarto tia Lei numero 
quinhentos e oitenta e nove de nove de Setembro de mil 
oitocentos e cincoenta , e Tendo Ouvido o Conselho de i}li
nistros, A utorisar o ~linistro e Secretario d' Estado dos Ne
go cios da Justiça á di~pender, alêrn da quantia votada, mais 
a de nove contos e oitocentos mil réis, do que dará conta 
ao Corpo Legislativo a a sua proxima futura reunião, para ser 
definitivamente approvado . 

. Jo~é Thomaz Nabuco de Araujo, do Mcn Conselho, Mi
nistro c Secretario ~n~statlo dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça execntar. Palacio do Hio de .Ja
Heiro em quatro de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
c quatro, trigcsimo terceiro 1la lndependeHcia e do [mperio. 

Com a nnhrica ue Sua )lag1~stade o Imperador . 

.los/ Tlwma::. :Ynhuro dr ArauJo. 

DECRETO N.o t.ríl- de !~ tle Novembro tle 185.&. 

l:'stabelece a organisar:iío para 011 Corpos 1le Artilharia áa 
Guarda Nacional, e marca o armamento que áevem usar os 

mrsmos Corpos (ormanáo com parque ou .5cm elle. 

Hei por bem, em conformidade do Art. 39 da tei n.o 
íiO:! de I 9 de Setembro dt~ 1850 , Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Os Batalhões, Secções de Batalhão, e Com
panhias avulsas de Artilharia da Guarda Nacional , serão for
madas tlr~s praças escolhidr~s nos Corpos de Infantaria uos res
JH'Clivos )lnnicipios. 

Art. 2. o Os Batalhi'ícs, seriio de !~, 6 c 8 Companhias, 
c as Se(~çõe:s de Batalhão de duas, ou tres. As Companhias serão 
divididas pela:> Fregnezias, de f)Ue se compnzer o Município. 

Art. :3. 0 O Estado Maior de hum Batalhiio de 4, 6 c 
S Companhias. constaní de hum Tenente Coronel Comman
dante; hum l\lajor; hum 1. o Tenente Ajudante ; hum 1. o 

Tenente Quartel mestre; hum 1." Teuente Cirurgião; hum 
2." Tenente Porta Bandeira; hum 2. o Tenente Secretario ; 
hum Sargl'nto :\jndantc; hum Sargento Quartel mestre; hum 
Tamhnr nH'•r 



I') Estado "aiur de huma Sceçilo tle Hatalh<iu de tlua' 
1111 lres Companhias constará de hum l\lajor Commandanle; 
hum t.o Tenente Cirurgiao; hum 2. 0 Tenente Porta ll;m
tleira; hum 2." Tenente Secretario; hum Sargento Ajudante; 
hum Sargento Quartel-mestre; hum Tamhor-mór. 

Art. ~.o Cada Companhia tení. 

1\'wnero de Praças. 

lle 80 n n9. lk 100 a 120. 

Capiliio ....... . 1 1 
1. o Tenente .... . 1 1 
2. 0 llito ....... . 1 I :! 
1." Sargeuto ... . 1 1 
:-!. 0 Dito ....... . 2 2 :.>. 

Forricl...... . . 1 1 1 
Cabos ......... . (:) 8 1 2 
Tambores ...... . 1 1 2 

Art. 5 " Os Corpos de Artilharia usarflo ele c~padn~, 
quando manobrarem com parque, e de armas de I~ ou 17 
IHauobrantlo como Infantaria c formando sem cllc. 

Art. 6." Hcgular-sc-hilo em tudo mais pelo que está 
disposto na Lei de 19 de Setembro de J 850, e respectivos 
Regulamentos para os Corpos de Infantaria. 

José Thomaz Nabuco de ;\raujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negoeios da Jusli~·a , assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de .la
neiro em quatro de Novembro de mil oitocentos cineoenta 
e quatro, trigesimo terceiro da Indcpendenria e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o ImpPrador. 

José Thomaz l\'ahucn dr Arrny·n 



DECHETO N:· 1 .!~72- de 4 de Novembro de 185k 

.Marca os ordenados dos Promotores Publicas das Comarca.J 
do Rio Bonito, da Estrella, e de .'lào Juiio do P1·innj1e, 

creadas na Prol'incia do Rio de Janeiro. 

Hei por bem 1\Iarcar o ordenado de oitocentos mil réis, 
;Í cada hum dos Promotores Publiros das Comarcas do Hio 
llon i to, da l:strclla, c de Sno João do Pirncipe, rrcadas IH! 
ho,incia do llio de Janeiro. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
1\linistro c Secretario d'Estado dos Negados da Justiça, assill! 
o lenha entendido c faça executar. l'.1lacio do llio de Ja
neiro em quatro de Nm·embro de mil oitocentos cincoenta 
I! quatro, trigcsimo terceiro da lndependcncia c do Imp1 rio. 

Com n Buhrira de ~un ~lagestadc o Jmprrador. 



COLLECÇ.\0 IHS LEIS DO DIPElHO DO BH.\SIL. 

tSiJL 

T(n!O 17. PARTE 2. • SEC!,:.\o ;)~. ·• 

OECltETO N.• 1.1.7:3-deS de Novembro de 18;')l. 

Jfrtrcrt os Enwlamr'tltos das Repartições Geral e Espcr:iaes 
das Terras Publicas. 

llei por bt~m, na conformidade tio que tlbpüc o Ar
ligo 8." do Ht•::;ulamento 1le :30 de Taneiro, e Artigo 35 do 
de 2·~· de Abril do corrente anno, que nas Repartições Geral 
e Especiaes das Terras l'nblicas se pcrcebão os emolumentos 
constantes da Tahella que com este baixa, assignada por 
Luiz Pedreira 1\o Contto Ferraz, do :\leu Conselho, Ministro 
c Secretario d'E,tado dos Negocios do Imperio, que assim 
o tenha e:;tcndido, c faça executar. Palacio do llio de .Ja
neiro em oito de Novembro de mil oitocentos cincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro da Indcpcndencia c do Irnperio. 

Com a nubrica de Sua ~lagestadc o Imperador. 

Lui:. Pedreira rlo Coullo Ferra:. 

Tnlic/la dos h'nwlummlos rrfativos IÍs Rrparl1.f'lil's (;eral 
~~ h's[JI'ciaes das Terras IJahficas, fi q11c se rr{cre o 

/Jcrrclo desta data. 

I . " Licença concedida temporariamente a Empregados 
com Yt~ttcimento dt~ onlenado por inteiro, ou gratilka~·üo 
annual em toJo ou em parte por cada mez: 

Sendo o vencimento concedido de menos tlc 
1.000 ?000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-J'i')OOO 

lle 1.000.t;;OOO c d'ahi para rima att~ dous 
contr)~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {.';';" son 

D1) :!.000-~TOOO e d'ahi para cima . . . . . . . . ~·i?OOU 
2 • Dita cot:cedida sem vencimento por cada 

me' . 



.~." fJualquer outra lire~:r:a ou úi~pcnsa ..... 
L" Confirmaç<io, ou approraç;io de estatutos ou 

contractos ................................. . 
;). " Cada rerha lnnçnda em rptacsqucr tilulos. 
(j_o Arisos ou !'orlarias em pron~ito de partes. 
7." Ditos com re,ahas ou segundas rias, lilCla-

úe do qtw ~c paga pelos originaes ............ . 
H." CtTtid{ies por rad,t lauda ............ . 
~J." ll1tsras- o rnesrno que lera o Cartorio do 

Tliesoltro !\acionai, em \irtude do Art. ~·1 da Lei 
dP í d(~ Uutl!hro de JS:H ................. . 

10. Copias d,. nwppas ou di;Jgrammas, confor-
111<' o lillli<ln/io c trnlmll:o: 

20-1])000 
t.;:-·ooo 
·L;jOOO 

2-17'000 
·?SOO 

No fllil\Íl!IO ........................... . 

:\o mPdio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,~o mínimo ........................... . 
J 1. Títulos de propriedade d<• tcnn:r1s IH~rtcn-

r·cn{(•.; ilo domínio p<lltil'ltlnr lfllilndo n•rp:nidos 
pl'fo-; rt•spr•ctiros poss11idon•s: ~~ lil1dos dc lr·;;itima
('ilo ou n·ralidar:<1o de po~ . .;cs. scsrnnrias 011 outras 
('Oflsr~ssr·íPs, 'nj(•i[as a <'qas opcrarr1es . . . . .... 

:20.~000 
1 '1 .. ~. 000 
s.)ooo 

1 '2. Ti I ulos de lotes rcnd i dm; em hasl :1 puhl int 
ou f(.ll'il ddla, por l'ilda lote .............. . 

I :3. !li tos de afurnJnr•nto d(~ lo!1•.; dr~ terras 
n·;.;cn adns P'tra l'rn Oii!/H'S ...........•........ 

lí. Cnnc<''''<in dP lr~rras il/1"· ~.)0. 000 hn1ras 
q uad radns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

lle ':tiO.OilO a:r'· .)00.11110 ............... . 
)),~ .)00.000 i!{(; 1 000 000 .............. . 
llc 1.000 000 al:; :!.000.000 ........... . 
IJc 2.000.000 para cima por cada 1.000.000 

de braças r)uadradas .....................•.... 
,\(:· ;í lflli!Jtlia de .)().-· 000, qne lte o 

mais qrH; ~~· pod!T;Í lc;;•r IH:r hillLa c<mress;lo d1; 
l<'rras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Li. Dita dr; lr•rTas 11us limifl's do lnqH'rio por 
l'iliLI ll'!jlla 1'111 lfiliilfro ...................... . 

, ·7 000 

1.~()01) 

1.?.)00 
~-;)000 
~ -:· 0011 

t."fj':Q()() 

(i"':' 000 

l'a/;wio do I: i o de Janr·iro Prn S dr· 1\ornnhro dr• I S.) í 

~--=------ ~- - - -'" 



COLLF:CÇ:\.0 DAS LEIS llO Dti'EIUO llO BIL\SIL. 

18:)'~. 

nmo 17. PAI\TE 2. a SECCj.\0 GO. ·' 

DECHF:TO N.• 1.'~7'~ de 1S de Novembro de 18;-)L 

JJcclrrra fl Fahrim de ridros e crystaes de .Tosr1 Grmralres de 
('arvnllw .ln11ior, estabclf'cida 1w Jllunir:if;Ío dt• Angra 
dos /leis, 11!10 comprehrndidn 110 /Jecrelo que concedeu 
[ii"Ír·ilcgio cxclusiro a igual Fabrica estabelecida 1111 (:tirtc, 
sob a denolllinaçt!o de- S. Hoqur -. 

A!teiH!emlo uo que ~~~~ n~presen!on .1o:-é CmH:aln~s de 
Carvalho .Junior, ccs,ionario de Franei~co Xavier da Fonseca 
e Companhia na Fabrica de vidros e cr~ slaes fnmlaila no 
Mnnieipio de Ubatuba da Província de Siio Paulo, e poste
riormente transferida para o de Angra 1los ll1~is, na Provín
cia do ltio de .Janeiro, soh a :lerHHnin:H;~o dP- llella \ista
em virlllll<J da auloris:u;;io COIIl'i~di1h por Portaria da Si•crclaria 
d'Eslado dos Negoeios do lmperio de 28 de Fevereiro de 
18:):.); e rle eonfurmirlade enm a ~linha immediata Hesolução 
de 2() de Agosto ultimo, tomada sobre CoiiSulta ria Secção 
dos Negocios do lmperio do Conselho d' Estado de 2;} do 
mesmo mez : Hei por bem Fazer exlen,;ivo ;Í referida Fabrica 
tio Supplicante o Decreto de 7 de .Janeiro de l !B:3, pnlo 
qual foi dec:larado qne o priYilrgio eo;;elusivo eoncetlitlo pelos 
Decretos de 2:.3 de Fevereiro c 2í de Maio Llc HH2 ;Í Fabrica 
llc vidros denominada- São Hoque- estabelecida nesta Ci
rl;ule , para só nella se poder por espaço de 15 an nos em 
todo o Imperio fabricar vidros c erystaes de qualquer naturew, 
i'r\r, ou qnalidarlc f!IIC seja, niio eomprehenrlc a dos ditos 
anlercssorcs do Supplicante originariumentc estabelecida n'i1 
:;o!m'tliia Yilla dr ('bainha. 

Lniz l'edn~ira do Contto FPrrnz, do \)pu Con.,r·!ho, Mi
nistro c Secretario d'btado dos Nq!:ocios do lmperio, as,itn 
n ll'nl:a cn!r~r:1!ido, r~ fi:•,::1 r:\I'CII(ar. l'<llacio do Hio dr~ .lmwiro 
r~m quinze de Norcmhro rlr! mil oitoecnlos eincocnla c quatro, 
tri~~!,imn kiTI'Íro da lndrpendcnria e do lmperio. 

/.ui::; /'l'drl'iro do (o/11/n Fnnr:. 



COLLECÇ.\0 liAS u:rs DO DIPEBIO DO BIUSIL. 

18.'J.'t. 

Ttnlü 17. I'.U\TE 2.' 

llECHETO i\." l./175- dt! lS de Noremhro de l85.í. 

AJIJ!I'OI"il ns L.,fillNtos r/,t Son'ofarlr·-/'lt.1l.\l(II·Citilliil'll 
(.\l.'f~·tlt' /tfd /11 ,\/.! ('/dt!dt 

.\!tf'lldt•ndo ao lfli'~ )JP I'!'Jll't•Sf~lllnn a Socil'd;ult! ~ 
Plr\·,ico-Chimica- l''l:dwln·i!Lr llf'~l:1 Cidadt•, e Tendo por 
Mi;rllii illllllf'diiila nl'~olnc;lo dt• onze do COI'I'f'IIIP 11)1'7. ~Je 
t'OIIfonn;rdo com o pai'I'Ct'r da St·ecfto dos Nt·gocios do 
lmpt·r·in do Cnrhl'iiro d'l·:,tado. exarado rm Cou,nlra d1~ 
Ires: Hei por !Jelll Appro1ar os Eqarutos organisados para 
a reí'1·rida Socil'!lade, !f'"' com I'Slt• haixiio. Lniz !'t·dreira 
do Coutlo Ferraz, do ,\lr>u ColbPiho, :\linistro t' St•t'J'e
tario d'Estado tios Negoeios rio lrnperio. assim o tf'nha 
f'lllendido e faca exf'curar. Palacio do 1\io de .Janeiro 
em dezoito de i\orl'm!Jro di~ mil oitoCf'llfoo.; cÍIWOt~llta e 
IJII<~Iro, trigPsimo krceiro da lndep1'1Hkncia e do lruperio. 

Com a Huhriea de Sua Mngf'st:Hie o Imperador. 

/,ui: Pt•rlrrirrt do Coulto Frrraz. 

l~stalutns tia SIH'if•dadl~ ---l'h~siru-thimif'a- . 

. -\r r. t.' Soci!'d:rde- Physieo- Clrimicr - tem por 
fim e~tudar ;r pLy.-;ica ~~ a dri111ica 1'0111 rd:1~:;-1o particu
LIIIIH'IIIt~ {r 111t:dirin:1 . 

. \ri :!." .\ :-;orir·dadt~ CIJIIoLtrá dt: lrnm IIIIIIWI'O de 
'V!'ÍII~ illdr•[f'J'JJJÍJI;Hf(). 

--..___ ---· ~-·,___ 



:w:~ 

TJ'lli.O 11. 

JJo Estudo. 

Art. 3. o O Presiuente ua Socieuade consultarú :1 c:~sa 
sobre o ramo das uuas sciencias acima mencionadas, que 
dele de preferencia ser estudado; e determinado elle , a 
secção respecti\a de physica, de chimica organica ou de 
chimica inorganica , das quaes abaixo se tratará, marcará 
hum ohjPcto para o estudo, e o Presideute o darú a hum 
Socio tir;1do ;'t surtP. 

;\ rt. /1." Nessa occasião quem qui:wr falia r sobre a 
ma teria <io ponto podt•r{l se inscrerer, sendo ptrmittido 
11fto ob~tante a <~ualqueJ' Socio elfectiro ou houorario o 
inscrerer-se no dia da exposi~:üo, este para fallar após o 
expositor. 

Art. 5. 0 As materias serão dauas com anteceucncia 
de quinze dias, a fim de que o Socio <Jne houre1· de 
Pxpo-las tenha todo o tempo para hem desempenh:11· seu 
eneargo. 

Art. G. o O Soeio, nomeado para estudar o ponto 
dado, dererú: 

~ 1." Fazer as preparações mais importantes que pela 
competente secção forem determinadas, preparações que 
dt·n~rfto est<H' comprehendidas na materia do ponto. Estas 
prt•para~:ôes ficarüo no laboratorio da Sociedade {t qual 
JH'rleiiCCI'ÜO. 

~ 2. o Fazer h uma exposi~~o oral dos pontos mais 
Pssenciaes. e as experieucias <j!Je forem praLicareis em 
s~ssüo. 

S 3." Apre~cutar hum relatorio minucioso sobre o 
ohjecLo, relatorio IJUe serú lido depois da exposição e 
finalmente archirado. 

;\rt. 7. o Depois da cxposiç;tO o Presidente porú I' lU 

diseussüo a materia do ponto. 
Art. tl." ludepcmleutemeute do estudo de que aci

ma se trata, os Socios poderão propor quaesquer lJUestões 
de reconhecida importancia, e requerer que se farão ana
lyses de productos orgauicos e miueraes ; e segundo a 
importancia dos ohjectos serão elles po~tos 1'111 disrnssfm 
1111 n•nwttido' :'1 Seq·:io eomrt•telltr. 



li TI l.fl 11 I. 

/Jos Son'os. 

Art. O." l/a r<•r·;i tres categorias ue Socios: Socios 
lrouorarios, elléetivos e correspondentes. 

Arr. 1 O. Para a primeira S<Tiio escolhidos os homrns 
11otareis por S<•u salwr e il/w .. tr;~t:;lo ou que tin~rcm li~ito 
grande lw111 ir Sociedade; para a sPguuda se rxigc111 
1wssoas que tPJJh;lo conlwcinH~rl!os de physica, de chimica 
<' boa conducta; para ;t terceira os que, estando 110 caso 
de Sl'I'I'IIl Socios dli•cri1 os. residin~111 iúra da C<irt<•. 

Art. 1 J. Os Soei os honorarios seriio admirtidos por 
propostas de Ires i'lcmlJros c approraçiio uuanime; os 
dl'cctiros <'os corn•spondcutes por proposta de hum ;\lembro 
<' approrariio de duns tf'r~:os dos )Jemhros pn•sentes ;i sessiio. 

1\rt. 1 ~- Os Soei os <·ll(·ctil os p:tgariio para as des
Jl<'zas da Soci<'dade dorrs mil réis fllCilsalmcute, e dez mil 
rhs de joi:l no acto de sua ~'lltraúa. 

Art. 13. Nenhum Soeio podcr;í deixar de comparecer 
ás s<•ssões sem causa justific:,da; c falt;mdo por mais de 
dous mezes serú cousiderado desligado da Sociedade. 

ITITI.O IV. 

1Jil'!','f't7o da Sociuladc. 

Art. 1 á. A Sociedade ser;í dirigida por lnuu Prcsi
dcut<~, hum Vice-Presideure, hum 1. o Secretario c hum 
2. o dito. Alêm disso terá hum Conselho administrativo. 

Art. 15. O Presidente, Vice. Presidente, 1. o e 2." 
SccreL1rios c o COJ:sdlw Admiuistratiro seriio eleitos por hum a11no. 

Art. 1ü. Ao Prc:-id<~ute inculllhP presidir ;is sessõf's 
~~ ordenar a dcspcza de expediente. 

Art. 17. Ao Vice-Presidcutc f'lll!lprtc su!Jstituir o 
Presidente em su;1s iilltas. 

Art. 1S. Ao 1." Secretario iucurube a escriptura~·;lo 
,. leitura dos trabalhos d<JS ses~ões, a correspoudencia da 
Soried;tde e a guarda do arclriro. 

1\rt. 1 !1. U '.!." Sr'l'l'l'tario aj11d<t! ;, o l ' c o ,;uhqj '"i r;·, "111 '11<1.' I'; !I t;1' 

! 

I 

I 
i 
i 



( ~lü5 ) 

Art. 20. O Conselho administrativo será composto 
pr~lo Presidente, Vice-Presidente, pelo 1." e 2." Secre
tarios, c por hum Thesourciro c hum lnspector do labo
ratorio. 

Art. 2L Ao Conselho administrativo incumbe : 
§ 1. o Administrar os dinheiros da Sociedade, orde

nando «S despezas que forem prccis«s para a «cquisição 
~~~ ohjectos necessarios ao estudo. 

S 2. 0 Tomat· as contas do Thcsoureit·o no fim do anuo 
c pass;ll··lhe quitação. 

Art. :?2. O Conselho celebrará suas sessões quando 
lwrner nrgocios a tratar·. 

Arr. 23. O Conselho dará conta de seus trabalhos 
ú Sociedade todos os trimestres , ou quando for inter
pellado. 

Art. 2á. Ao Thesoureiro incumbe fazer a anccadação 
llos dinheiros da Sociedade c as dcspezas que lhe forem 
ordeuad<~s, prestando de tudo contas, no fim do anno , 
ao Conselho administratiro. 

Art. 25. O Inspector• do la!Joratorio terá a seu ca1·go 
a guarda do mesmo , c alêm disso us chaves c arranjo 
da casa. Iucumhc-lhe tamllem prover com que nunca faltem 
os objcctos nccessarios para os estudos. 

Art. 2G. O Inspcctor he a pessoa immediutamente 
responsavel pelo extravio de materias toxicas. 

TITULO \'. 

Das S{'('riics. 

Art. '27. Os Socios segundo suus vocações se insere
lerão em h uma das trcs Sr!cções em que as sciencias, que 
a Sociedade se propõe a esllldar. forão divididas. 

Art. 28. Cada secção torlos os «nnos escolherá 
d'entrc os seus Membros hum sub-chefe, ao qual incumbe 
nomear as com missões ou os Socios de que trata o Art. 8. •. 

Art. 29. O sub-chefe de combinação com sua secção 
marcará os pontos paru as exposições e as preparações 
que devem ser feitas. 

Art. 30. A Sociedade escolherá d'entre os chimicos 
c physicos mais distiuctos hum ch.efe perpetuo par« cada 
hum a das secções, o qual se preste a protege-las c a 
dirigi-las com s1ws luzes. 
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TITUI.U \1. 

Arl. 31. Os Socios poderão fazer· as preparações que 
quizerenr c as an;~Jy~es para seu estudo particular no la
hor:ltorio da Sociedade. Tão sómente serão ohrigados a 
tlcixar uo liihoratorio todas as materias toxicas que prc
par:lrcrn ou extrahirem, porque estas pertencerão á Socie
dade e de\cm estar debaixo da guarda do lnspector. 

Art. 32. Qual!do a Sociedade julgar possível, publi
cará hum jomal para difl'undir no paiz os conhecimentos 
tle physica e de chimica. 

Art. 33. Haver<\ hum Regimento intemo em que serão 
tlescnroh idos os preceitos dos presentes Estotutos. 

Art. 3lr. Os presrntes Estatutos, huma vez appro
,·ados pda Sociedade e prlo Governo Imperial, não po
derão ~~·r reformados senão depois de decorrido hum 
<llliiO. 

ltio de J:meiro 5 de Agosto de 1854. - Presi
dente, Dr. l\Iathcus da Silva Chaves. - Francisco Por
tella, 1." Secretario. - Eduardo Julio Janerat, 2. 0 Se
cretario. 

TIECHJ:TO No 1.476-de 1R de Novembro de 1854. 

A flj!I'IJW as nows condiçiies que alterlw os l:'statutos da 
Companhia do lllucury. 

AUendcndo ao que 1\Ic representou o mrector da Com
pnnhia do 3Iucury, Theophilo Benedicto Ottoni, pedindo 
que sejúo approyadas as alterações feitas nos respectivos 
Istalulos peln As~embléa Geral dos Accionistas : Hei por 
bem, Couformando-me por l\Iinha Imprrial Resolução de 
11 do corrente mez com o parecer da Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho dTslado exarado em Consulta de 
27 de Setembro ultimo, Approvar as referidas alterações 
•rue com este baixiio ussignadns por [uiz Pedreira do Coutto 
Ferraz, do Meu Conselho, 1\Iinistro e Secretario d'Estado 
dos Negocios do Impcrio, que assim o tenha entendido c 
faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro em dezoito de 
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Novembro de mil oitocentos cincocnta c quatro , trige~imo 
terceiro da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a H.ubrica de Sua :\1agcstadc o Impcra•lor. 

L11iz Pedreira do C out to Ferraz. 

Condiçiies qne alterilo os Estatutos da Companhia do Mucury, 
que bai.ráríio com o Decreto n.• 802 de 12 de Julho de 

1S;)1, e âs quaes se refere o desta data. 

1. a O Presidente da Província de l\Iinas Gcraes pode
ní ser representado nas reuniões geracs da Companhia por 
qualquer pessoa a quem der procuraç;io para este 11m , 
ainda que nô1o seja Accionista. 

2. • O seu representante será o Presidente da Assem
hléa Geral dos Accionistas sempre que estiver presente, 
cessando neste caso a disposit,:ô1o do Artigo 12 dos res
pectivos Estatutos relativamente á prcsitlencia da mesma 
Assembléa. 

3." As Sessões da Asscmhlt':a Geral dos Accionistas lerão 
sempre lugar nesta Cidade. No caso de não comparecer no 
dia aprazado o dito representante, Ocará a Sessão adiada 
por hum mez , c disto será informado immcdialamcntc o 
Presidente da referida Província para providenciar como 
entender. Passado este mez a Asscmbléa se poderá cons
tituir sem a sua presença. 

4.• Quando o Presidente da mesma Província julgar 
conveniente, poderá determinar que seja convocada extraor
dinariamente a Assembléa Geral, designando na commu
nicação, que para isto fizer ao Director da Companhia os 
fins da reunião. 

5. • Se este deixar de convocar a Assembléa Geral 
para a reunião annual decretada nos Estatutos até o dia 
1.• de Julho, ou para qualquer extraonlinaria de que 
trata o Artigo antecedente dentro de oito dias depois que 
receber a respectiva requisição, poderá ser feita a convo
cação pelo representante daquelle Presidente. 

6.• Poderá o mesmo Presidente, quando em qual
quer tempo julgar conveniente aos interesses da Provinda, 
nomear hnm Fiscul da eseriplnraçiio, o qunl terá en
trada e assento no escriptorio da Companhin . a !im 1lt· 

... ...--~.::.··-------'. \. 
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inspeccionar c examinar os livros, tirar copias de todos 
os documentos existentes , e as notas da cscripturação que 
julgar dever fazer presentes áqueilc Presidente. 

7. a O Accionista de cinco acções terá hum voto, 
o de dez dous , e assim por diante. Nenhum Accionista 
porém terá mais de quarenta votos , qualquer que seja 
o numero de acções que represente. ou proprias ou de 
outrem. 

Palado tio Hio de Janeiro em t8 de Novembro de 185', 

I 

~ 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO li\IPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TQ.)IO 17. PARTE 2. a SECÇÃO 62.• 

DECRETO N. 0 1.477 -de 22 de Novembro de 185!1·. 

Concede ao Doutor Fclippe Lopes Netto autorisação para 
incorporar hwna Companhia com o fim de estabelecer na 
porto da Cidade do Recife, Capital da l'rorincia de 
Pernambuco, hum estaleiro patente, mediante o privilegio. 
exclusivo por dez amws, e demms condiçi'ies wmexas. 

,\(tendendo ao que Me representou o Doutor Fclippc 
Lopes Netto, c de conformidade com a !\'linha Immcdiata 
llcsolução de 21 do corrente mcz, tomada sobre parecer 
da Scq:ão dos Ncgocios do Imperio do Conselho d'Estado, 
exarado em Consulla (lc 18 : Hei por hem Conceder ao 
Supplicantc autorisação para incorporar huma Companhia 
eom o fim de estabelecer no porto da Cidade tlo llecifc , 
Capital da Província de Pernambuco, hum estaleiro patente 
( patent slips), metlianlc o prhilcgio c~clusivo por tempo 
de dez annos, c as demais coH:liç(-lCS, que com este haixão, 
assignatlas por tuiz I'cJrcira do Coutto Ferraz, do 1\Jcu 
f.onselho, l\linistro c Secretario d'Estado dos Ncgociml do 
Impcrio , ficando porêm o mesmo privilegio c condições 
dependentes de approvação da Assembléa Geral Legislativa 
na parte em que dclla carecerem. O mesmo l\iinisiro assim 
o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio de .Ja
neiro em vinte c dous de Novembro de mil oitocentos cinco
cota c quatro, trigcsimo terceiro da Indepcndoncia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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Condiçües a que se refere o Decreto desta data. 

1. • O estaleiro patente será construido com dimensões 
taes que admitta as embarcações que podem entrar no porto 
da Cidade do Recife, Capital da Província de Pernambuco. 

2. • Os dez annos do privilegio serão contados do dia 
em que a Companhin df'clarar que se acha prompto o estaleiro. 

3. • Se passados dons annos depois do dia em que tran
sitar a f.arta de prhiiPgio, n;1o estiver o estaleiro comple
tamente acabado, liear;í dc~ ueuhum etlcifo o mesmo pri\·ilegio. 

4.n Em nenhum caso poded a Companhia exigir de 
cada cmharcar<ío, ))('lo alugw•r elo c·stalciro, e concerto 
claqtwlla, maior preço do cpw o lixado em huma tabclla 
(jlle scr;í organisada pelo (;ovemo, de aceordo com a mesma 
Companhia, lendo-se em c·ousidc•ra~·;ío para c~sa fiyaç<ío o 
trahallto marmal c~ o aluguc•r do c•stalc·iro . 

.';." Os 11a1ios da .)farinha Imperial ter<ío sempre preferen
ria rto estaleiro para os reparos de que rarcr:crern, c se lhes 
fimí hum abatimento de dez por cento em rclaç;ío ao preço que 
for estipulado para os navios mercantes. 

6. • O Governo Imperial se reserva o direito de poder 
construir IH) porto da Cidade do llc~cile, Capital da Província 
ele Peruarnhuco, hum ou mais C''laleiros para uso privaliro 
ela Marinha Imperial. 

Palacio do Hio de Janr~iro em 22 de Novembro de 185L 

bti:. Pedreira do Coullo Ferraz. 

DECRETO N. o 1.478 -de 22 de Norcmbro de 1854. 

Altera as Condirões anne:ras ao Decreto n. 0 1.113 de 
31 de Janeiro· de 1853, que conrcdeo ti Companhia 
Pernambucana privilegio exclusiro para a navegapio 
por vapor entre o porto do Rtcife até o de Maceyó 
na lin!w do Sul, c o da Fortaleza na do 1\rorte. 

Atlcndcndo ao que representou por seu Procurador 
IJasuwre a Dircrçfto da Companhia Pernambucana, que 
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tem pot· emprcza a navegação a vapor cntt·e o porto do 
Hecife até o de Macr.yó ao Sul, e o da Fortaleza ao Nor
te ; c conformando-Me por :Minha Imperial Resolução de 
,·inte e hum do corrente com o parecer da Secção dos 
Negocios do lmperio do Conselho d'Estado, exarado em 
Consulta de dezoito do mesmo mez: Hei por bem Alterar 
as Condições annexas ao Decreto n." 1.113 de 31 de Ja
neiro de 1853, que coucedeo á dita Companhia privile
gio exclusivo para a referida JlaVPgaçiio, segundo as que 
com e~te haixão, assignadas pnr Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz, do Meu Conselho, l\linistro e Secretario <I' Esta
do dos Negocios do lmperio, ficando porêm dependentes 
de approvaçfto do Poder Legislativo na parte em que care
cem della. O mesmo Ministro assim o tenha entendido 
e faça necutar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte e 
dous de Novembro de mil oitocentos cincoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da Inur.p(mdencia e do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui= Pedreira do Coutto Ferraz. 

L'ondi!·iies a que se refrre o Decreto desta data, pelas 
quaes süo alteradas as do Decreto n. 0 1. H3 de 

31 de Janeiro de 1853. 

:1. • A subvenção de sessenta contos de réis, concedida 
pelo Governo Imperial á Companhia Pernambucana de 
navegação a vapor entre o porto da Cidade do Hecife 
e os de l\Iaceyó ao Sul, e da Fortaleza ao Norte por 
Decreto n.• 1.113 de 31 de Janeiro de :1853, será au
gmentada com a quantia annual de vinte e quatro contos 
de réis. 

2. • A tabella , pela qual se tem de regular os preços 
dos fretes e passagens , será organisada pelo Govemo 
Imperial, de accordo com a Companhia, nos termos do 
Artigo 8. • das Condições annexas ao referido Decreto .. 
cessando porêm a base estabelecida no mesmo Artigo , 
e que consistia em não poder o maximo daquelles preços 
exceder a dez centesimos sobre o que se pagar nos bar
cos de vela. 

3. • O Governo Imperial , de accordo com a Compa
nhia , designará os portos intermedios em que devão os 
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Vapores fazer escala, á proporção que se forem removeu-' 
do os obstaculos que ainda tomão alguns inaccessiveis, 
c a Companhia por sua parte se habilitai· a ter Vapores 
capaLcs de cntr:u nos menos importantes, uão podcudo 
os vapores que f•mpn·gar tPr capacidade menor de lJOO 
toneladas, ~aho os que for!'lll ~~SJH'ciala;eute designados 
para portos qtw fJS não admitliío. 

!1.• Ficão concedidos ;, Companlti:t os lllPsmos farorcs 
outoq~:Hios :'1 Companhia Br:1sileira de P;H)llclt~S de vapo1· 
org:lllisada nPsla Cúrl1~ , e que cou,tão do Decreto de 
1 O de ~lar!.~o dP 1 S51 11." 707. 

5." Os l\';rcion;rPs (•mpn·gados uns V:q10res da Compa-' 
nhia gozarão da is"IH;ão do s•·ni~·o actiro da Guarda 
!\acionai, e do n·t-rul<lllltltto. P<~ra C!'le lim será pela 
Direetoria !'ll!rcguc ao l'resid!•nte da n•specti\·;t Província 
de seis !'111 seis lll•'ZPS h11ma lis 1 il por clle assignada, con
tt•ndo os l!Olllt'S do'i !Jil!' ~e :wltarcm nestas cireunstancias, 
e na !JUal, dl'pois do primeiro semestre, sú poderão 
S!'!' contemplados os indilitluos qtH~ tiven~m pelo menos 
trcs mrzes de dle!:livo exneieio. Conv••ncida a Compa
nhia de qualquer ahnso sobre este objecto em detrimento 
do SPniço publico, st~r-lh;~-lra imposta administrativamente 
n multa ti!~ C!'lll mil réis a hum conto de réis, ou pelo 
Goremo, ou pelo Presidente da l'rorincia, com recurso 
para aquelle. 

Palacio do Hio de ,Janeiro em 22 de Novembro de 185li. 

l.uiz l'cdrcim do Coutto Ferraz. 

--
DECltETO N." I. '119- de :22 de Noremhro tlc 1854. 

Approra os Estatutos da Companhia anonyma- Luz-Stearica 
e Prodttctos Chimicos -estabelecida nesta Curte. 

Attcmlendo no que Me representou João Eduardo Lajoux, 
(;crente da Fabrica du Companhia anonyma- Luz-Stearica 
e Prounetos Chimicos- e~labclecitla nesta Côrtc; c de con
furmidatle com a l\Iinha Immctliata Hcsolução de 11 do 
corrente mcz , tomada sobre pnrceer da Secçllo dos Ncgodos 
1lo hntH~rio do Cow;!'Jho d·E~ta!lo, cxnrado em Const1lta tle 
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5 de Julho ultimo: Hei por bem Approvar os Estatutos or
ganisados para a dita Companhia, que com este baixão. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estndo dos Negocios do Imperio, assim o tenhá 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte dous de Novembro de mil oitocentos cincoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .Mngestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutw FertáZ. 

Estatutos da Companhia anonyma- Lttz-Stearica e productos 
Chimicos.-

Art. 1. 0 A Companhia anonyma que com o titulo
Luz-Stearica e productos Chimicos- se estabelece na Cidade 
do Rio de Janeiro, em virtude de cessão que a ella faz João 
Eduardo Lajoux de sua Fabrica sita em S. Christovão com 
touos os pertences e dependem·ias, productos, diviuas activas, 
escraYos, direitos respectivos e Privilegio, tem por fim o 
fabrico de velas de stenrinn , e o de oleos c sabão que 
resultão daquelle ; e tambem se empregará na confecção do 
acido sulphurico, sóda artificial e outros productos chimicos, 
logo que ella assim resolva por meio de sua Asscmbbéa 
Geral. 

Art. 2. 0 A Companhia dmará por espaço de 15 annos, 
espaço que poderá ser prorogatlo se findo elle assim resol
ver a Companhia por votos que representem a maioria abso
luta de seus funuos. Fica entenuido que do mesmo modo 
pOderá a Companhia resolver a sua dissolução durante aquelle 
prazo ue 15 annos .. Fica entendido, que a prorogaçl\o da 
Companhia só tetá lugar com a approvaç.llo do Governo Im
perial ; e a sua dissolução anticipada só se effectuará nos 
casos previstos pelo Cotligo Commercial. 

Art. 3.• O fnndo da Companhia será de quinhentos con
tos de reis representados por 1 .000 accões de rs. 500 ;t1l , acções 
que poderão ser transferidas por seus possuidores, com 
tanto que a transferencia seja registrada no Livro competente 
da Companhia. 

Art. li·." Como preço da rcssão referida no Artigo 
1 o, o qual preço he de Hs. 331 :042·itl630, confórme o 
inyentario de 8 de Abril do corrente anno, fica pertencendo 
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a .João Eduardo LajotiX tantas ncçõcs quuntas prccnehilo o 
me~mo preço, a respeito por~m das outras acçõcs que se 
cmiltirem serão os Accionistas obrigados a entrar com as 
respectivas importancias em prestações, conforme as ne
cessidades da Companhia c pelos ar1mmcíos que fizer a 
Dircctoria com prnzo de 60 díns, derendo a 1.• entrada, 
que scní de Hs. I OO.i'T'OOO por arção, n:rilicar-se logo depois 
da primcirn reunião da Asscmhl(a t:cral dos Areionislas. 
Fica entendido que o Accionista, que deixar tle fazer alguma 
dns <>nt radas, salvos os cnsos de fon;a maior, perderá o di
reito ás accõcs que tiver. 

Art. 5. o A Companhia se julfrad constituída logo que 
se al'hem subscriptos dous terços de suas ar~·õcs. 

Art. 6" '\'a Asscmhl('·a Geral n~~ide o poder supremo 
tia C"lnpnnllia c clla se jnlgarJ constilnitla sempre que se 
n~t111írem Acciouistas que reprcsentt•rn metade do fundo social 
n•ali~;u]o : nomôa e demittc a I lireetoria e os Gerentes, c 
lhes toma contas. Scr;Í presidida pelo Presidente da Directoria, 
ao qual fica pcrtenccntlo a nomeação do Secretario c dos 
Iscrutatl11rrs para scnin~m nas Ses,ões, devendo os votos 
da A'sernhléa ser contados na razão de 1 por cada 5 acções 
ntt'· o numero de 20 roto', ma \imo que poderá representar 
qualquer Acrionista por si ou como Procurador de outro. Empre
gar-sc-ha o escrutínio secreto sempre que a rota~·ão tirer caracter 
pessoal. 

Da Administraçiio da Companhia. 

Art. 7. o IIareriÍ huma llin•ctoria nomeada pela maioria 
ahsolnta da AsscmbU•a c composta de tres Membros dos quacs 
hum será o Presidente, nomear-se-hão tambem pela mesma 
fôrma Ires Aecionistas que suhslituão os Directorcs nas suas 
faltas ou impedimentos. 

Art. 8. 0 A llirectoria represrn!H a Companhia, propõe 
os Gerentes, porlcndo nomea-los interinamente, fuz o rliYidcn
do, tem ohriga~.:fio de fazer Hegnlamento sobre os deveres 
dos empregados da Companhia, convoca a Assembléa Geral 
sempre que achar neccssario rigorosamente huma vez por 
armo , para tomar contas do estarlo da Companhia em vista 
do RC'Iatorio acompanluulo do ncccssario Balanço , c final
llll'nte cura de tudo quanto hc do interesse da Companhia. 
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Art. 9. o A Companhia terá hum Gerente da Fahrica 
e outro Commercial, que ficão sujeitos ao Regulamento que 
pela Directoria for feito. Ambos poderão nomear c demittir 
os empregados que lhes forem subordinados á exccpção ·do 
Guarda-Livros, cuja escolha e dcmissãt(' ficará sempre de
pendente da approvação da Dírcctorin. 

Do dividemlo e fundo da rcse1·va. 

Art. tO. Dos lucros liqnitlos se fará. scmc~tralmcnte 
dividendo, senJo o do 1. 0 semestre por estimativa, e o tlo2." 
em vista dos lucros c prejuízos bem verificados, levando-se 
á conta da dcspcza 1 O por cento, qnc servirão de fundo 
de reserva para fazer face á detcriornção das marhinas, 
utensílios escravos c mnis co usas da Fabrica. 

Art. 11. A Directoria tem direito a huma rcnnmeraç<io 
de 5 por cento tirada dos lucros líquidos das operações 
da Companhia, huma vez que o dividendo exceda 6 por 
cento. 

Art. 12. O (~crente commcrcial tem direito a huma 
commissão de 1 por cento do valor dos objl'etos qne comprar 
para o consumo da Fabrica c outra igual do valor das faetn
turas, que dos productos da Fabrica rcmcttcr JHlfa fóra, c 
bem assim huma commissão de 2 por cento sobre os preços 
dos produ elos que na Côrtc forem vendidos, ficando a seu 
cargo os alugueres de Armazcns, salarios de Cai\ciros c 
despezas de Escriptorios. 

Art. 13. O Gerente da Fnbrica, o qual será o cedente 
João Eduardo Lajom, fica com direito a hum interesse nos 
Jucro5 da metade do que exceder a hum dividendo de 12 
por cento ao anno, depois de dividido o fundo de reserva, 
tendo por sua morte os seus herdeiros direito á metade 
dessa porcentagem em quanto existir a Companhia, c isto 
em virtude da cessao que a esta faz cllc Lajom:. Lhe he 
mais concedido em sua qualidade de Gerente hum ordenado 
de Rs. 6.000,/tOOO annuaes. Fica entendido que a di~posição 
tlo Artigo 6. o , sohrc a nomeação do Gerente da Fabrica 
só terá vigor em virtude de demissão dada a João Eduardo 
Lajom:, a qual demissão só poderá ser decretada por motivos 
fortes, caso em que, não obstante a demissão, continuará o 
mesmo Lajoux a residir no l~stahclccimcnto da Companhia 
c a prestar os scrvi~·os qne dcllc forem requeridos, vencendo 
pnrêm ~tlllll'nlc a metade do ordenado at'ima nHuen1lo. 
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Disposição transitaria. 

Art. 14. Fica antorisado o mesmo João Eduardo tnjoux 
a requerer ao Governo a approvação dos presentes Estatutos, 
e a faze-los registrar no Tribunal do Commercio. 

Rio de .Janeiro !) de Maio de 185!~.- Jouo Eduardo 
J.ajoux. 

DECHETO i\. • 1. liSO -de 2~ de l\'ovembro de 1 S5lt. 

Augmenta o.~ ordruados dos Promotores Puúlicos das 
Comarcas de G'uarating~tilri, e de Sorotaúa, 111t 

Prorincia de Silo Paulo. 

Hei por hem Elevar a oitocentos mil r{·is cnrla hnm 
os ordcuados dos Promotores Pu!Jiieos de Guaratiuguit;í, 
(~ de Soroeaha, na Província de São Paulo .• José ThoHJal 
Nabuco de Aranjo, do Meu Conselho, l\linistro c S!:cre
tario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido c fal;a executar. Palacio do llio de Janeiro em 
vinte c dous de Novembro de mil oitocentos cineoenta e 
fJUatro, trigesimo terceiro da lndependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

José T lwmaz N abuco de Araujo. 

--
DECRETO N.• 1.481-de 22 de Novembro de 1854. 

Augmenta o ordenado do Promotor Publico da Corrwr
ca da Capital da Prorinria do Espírito Santo. 

Hei por bem Elevar a seiscentos mil réis o ordenado 
do Promotor Publico da Comarca da Capital da Provín
cia do Espirito Santo. José Thomaz Nabuco de Araujo, 
do Meu Conselho, .Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de J;weiro em viute e dons de Novembro 
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de mil oiLocentos cincoenta e quatro, tJ1gesimo terceiro 
da lndcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J o.~ é Thomaz 1\' abuco de Araujo. 

OECHETO N. o 1.!,82- de 22 Jc :\fovcmbro de 1 85!. 

A utorisa o credito supplementar de Rs. 197.118-77' ()~.;) para 
as despezas de dú:ersas rubricas no e:rercicio de 

185'~-1855. 

Attcndcndo iÍ insuficiencia do credito votado pelo Artigo 
sexto da Lei numero setecentos c dczanove de vinte oito de 
Setembro de mil oitocentos cincocnta e tres, para as despezas 
da Rcpartil,'ão da Gnerra nas rubricas Gratificações diversas, 
c Diversas ncspezas, e Evenlnaes do corrente exercício; Hei 
por bem, Tendo ouvido o Conselho de i\Jinistros, e em 
conformidade do paragrapho segundo do Artigo quarto da 
Lei numero quinhentos oitenta c nove de nove de Setembro 
de mil oitocentos c cineoenta , Autorisar o credito supple
mcntar de cento noventa e sete contos cento setenta e oito 
mil seiscentos quarenta e cinco réis, na fórma da Tabella 
que com este baixa ; devendo esta medida ser levada em 
tempo competente ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

Pedro d' Alcantara Bellegarde, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim 
entendido, e expeça os despachos nccessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e dous de Novembro de mil oitocentos 
cincoenta c quatro, trigesimo terceiro da Indcpcndcncia e do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Sua ~Ingestadc o Imperador. 

Pedro d'Alcantara Bellrgarde. 
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Tabella a que stJ, refere o Decreto desta data, qíte autorisa o 
credito supplementar de 197. 178.t;:M5. 

Art. 6." da Lei n." 719 de 28 de Setembro de 1853. 
§ 14. • Gratificações diversas.. . . . . . . . . . 88 . .&6.4 .J!'205 
§ 22.• Diversas Dcspezas c Eventuaes .. 108.714,/']Vt-.40 

Rs. 197.178-ü645 

Palacio do Rio de Janeiro em Yinte c uous ue Novem
bro de 1~54. 

Pedro d' Alcantara Bellegarde. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO li\IPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 17. PARTE 2.• 5ECÇÀO 63.• 

DECRETO N.• 1.!~82 A.- de 2 de Dezembro de 185<i. 

Concede o Tratamento de Senhoria aos Desembargadores 
das Relações , e aos Chefes de Policia. 

Desejando Distinguir os Desembargadores das Helações 
e os Chefes de Policia : Hei por bem Fazer-lhes 1\lercC, do 
Tratamento de Senhoria. Luiz l'edreira do Coutto Ferraz, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido, c fa~ta exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Dezembro 
de mil oitocentos e cincoenta e quatro, trigesimo terceiro 
da Indcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Ltâz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇ;\o DAS LEIS DO IMPEHIO DO BRASIJ.. 

185,\.. 

TOMO 17. PARTE 2.• SECÇÃO 64.• 

DECRETO N." 1.1,83 -de G de Dezembro de 185'1-. 

Co11cede a C ar los lly,qinn Fwwy filho privilegio exclusivo pot 
cinco amws para o processo de sua inrenção applicadu 

á arte litlwgraphica. 

Attendendo ao que 3Ie representou Carlos Hygino Furcey 
filho , e de conformidade com a ~linha Irnmediata Hesolw;ão 
de Yinte hum de ~ovemhro ultimo, tomada sobre parecer 
da Secriio (los NP~!ocio~ do fmpcrio do Con~<~lho d'Istado 
exarado ('111 Conmlta de 1 G do mesmo nwz : Hei por bem 
Conceder ao snpplicante pririlq.;io c:..;rlusi' o por tempo de 
cinco nnnos para o proce~so rle sun invcr:ção destinado á 
arte lithographica, do (JWtl faz h uma de~cripção no requeri
mento que npn•scnta, c fica competentemente archivado. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz , do 'leu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Eslado dos Ncgol'ios do Imperio, assim 
o tenha entendido c faça ex<~cutar. !'alado do llio de .Ja
neiro em seis de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro da Il}(lcpenrlencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua J\Iagestade o Imperador. 

LtiÍz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N.o 1.1t84- de G de Dezl'mbro de 185!l·. 

11/aJHla que possiJu ser rccr:nhccidos Cadf'lcs os filhos dos 0/fi
riacs honomrios co;n soldn. 

Confonnandn-)fe com o parrcrr do Conf,elho Supremo 
!lilitar Pxnrarln em Cow,ulta de •('i~ de _\fnr~'o do corrente anuo, 

I 
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llt~i por hem 'Lwtlar que pos~•ío ser rccouheritlo~ Cadl'les os 
filhos tlos Officiacs honorarios do E"tcrcito com soldo, que , 
nos termos do Decreto nunwro rinte c Ires de dezeseis de 
Agosto de mil c oitocentos trinta c oito, tircrem oblitlo as 
~nas patentes em Yirtude de servi~:os rcYclantPs pn~slatlus <1 

Ordem Publica, c á integridade do Impcrio. 
l'cclro d'Aieantara Belleganlc, do i\leu Conselho, Minis

tro c Secretnl'io d'Esado dos Nc~ocios da Guerra, o tenha 
assim cntemlitlo, c faça e'\ccntar com os despachos nccessa
rios. Palacio tio Rio de .Janeiro em seis tlc Dezembro de mi I 
oitocentos cincocnta c quatro, trigrsimo lert'Piro da lrult>pen
dencia c do Imperio. 

Com a Huhric·a de Sua _\lagl'sladt· " Imperador. 



COLLECÇÃO lHS LEIS nO HIPERlO DO BRASIL. 

1854. 

TlniO 17. PAilT~ 2.• SECÇÃO 65.• 

TlECRETO N." 1. .'18:>- d•~ 13 de [)ezemllro de 18."í4. 

A utorisa o credito s11pplrmr11lar de Rs. 89.1 .. !H9.')'U2.43 pa
ra os rlrspezas de diursas ntbriras no c,rcrririo de 

l 8i:í3 - - t 8.) ',. 

Athmlll•ntlo iÍ insu!licieneia t:lo credito vota1lo pelo Artigo 
~e\lo da Lei numero ~ciscentos ~esscnta c oito do onze de 
Sdemhro 1le mil oitocentos cincoenla e dons para as t:lcs
pt•zas da Jlpparl it:<lo da ( ;uerra em tliver~as rubricas 1lo exer
ricío d•~ mil oitocentos rinroenta e trcs a mil oitocentos 
cilll'ncnta c tptntro: ll1~i por bem, TPndo ouvido o Conselho 
de :\linistros, c em conformidade do paragrapho segundo do 
;\rtif!o quarto da Lei munero quinhentos oitenta c nove de 
nove dP Setembro rlP mil oitoeentos e cincocnfa, Aulorisar 
o nedifo supplcmcntar de oitocentos nonmta c quatro contos 
novecentos quarPnta e nove mil duzentos quarenta c tres 
ri·is, tlistribuido conforme a Tabella qtw com es(c baixa; 
drn'111lo e~ta medida ser levada em tempo competente ao 
ronherimenlo do Corpo Leghlafiro. Pedro d'Alrantara llrllc
s•mlc, do \lt•tt Con,elho, '.Jinistro c Sceretario ti' Estado dos 
:\rpwios d<t (;III'ITa, o tcn1::1 n~-;im cntenrlirln e c\pcça os 
de~pachos nl'l'l'3';trios. Palaeio do Hio de Janeiro em treze 
t!P llczcmbro de mil oitocentos rinroenta c 1pwtro, lrige~imn 
krreirn da lnrlt'JII'lHii•ili'Íil r f]q lmpnio. 

J:om a l\11hrira til' ~11a .\LJi-:l~~tadf• o rmpcrar!or. 

'1'1/hrll,t 'l qHr w l'l'f'ere o Dccrclo dcstrt r/ata 1.'11' ''·'t/or/,.7 
o r'J'edltu suppfrm~'nlar rll' R!'í.'l. fl1!1:""z'!:l. 

Art. (i.'' da Ll:i N. 0 ()f,x df' li'"' ~I'Jf'lili'IP rlt: 1S;J;~ 
~ 1. o Sf'rrctaria tl'F,tar}<J . . . . . . í .tl:j 1 .-·~lfj(~ 
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§ 6. o Archivo .Militar. . . . . . . . .. . . . . . . 'I. 2'1 '. -':';"7 2't 
§ 9. o Commamlo de Arma~. . . . . . . . . . • 8(i~? 1 t S 
§ 11. 0 l•'orça de Linha ............... G:JG.'I!J:J.Jj)5'.S 
§ 16. o Recrutamento c Engajamento. . . . -'•-7. t :H -1:'7-'1-:J 
§ 17.• Fabrica da Polvora............. Sl 5tS.!j)201 
§ 20. 0 Obras ~lilitarcs................ :H. 'I:JO.Jj;318 
§ 21. • Diversas dcspczas c cvcnlnaes ... ~~~·~~0:~~~\1 

Hs. SV'I. U19.!i)2'.:1 

l'alacio do ltio de .Janeiro em treze de Dezembro de mil oilu
eentos cineoeuta c quatro.- I' edro d' Alcantara IJell!•yardc. 

llECltETO N.• 1.l8G ~- de t:3 de Dezembro de ts.-~'1. 

])á nome ú 1wra Fr,.gue:.ia rrrada nesta Cdrtc pelo lJr:
crcto 11." -~~18 de 1G de Setembro do corrente wuw, c 

marca-lhe tcrritorio. 

Hei por bem, em c.\ecução do Artigo primeiro do lk
rreto unnH'ru setecentos noventa e oito de dezescis de 
Setembro do corrente anno , Tentlo omido o ltcYcrentlo 
Uispo lllocesa no , Decretar o segui a te. 

Art. 1.• A Freguezia novamente creada nesta Côrte pe-· 
lo citado Decreto, será denominada de-- Santo Antonio.-

Art. 2.• Terá por territorio toda a ma do Lavradio c 
suas tmvessas á direita ; a rua dos Arcos ; a de Mata ca
Ynllos c suas tran~ssas ; a rua nont do Conde , desde o Cha
fariz até sahir ao Campo da Acdamação; neste , lotla a 
frente direita até á rua do Comle , c toda esta rua até iÍ 
Praça da Consliluiçl!o. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do ~leu Conselho , 
l\linistro c Secretario d' Estado dos Negocios da .lu~liça , 
o lenha assim entendido c fu~a executar. Palncio do Hio 
tle .Janeiro em treze de Dezembro de mil oitocentos ciucocnta 
c quatro, trit;esimo terceiro da Indcpcntlencia c do lmperio. 

Com a ll.uhrica tlc Sua ~lagcstutle o lmpcra!lor. 

Jusé 1'/wma;:, .YalJuco r(,, _lrouio. 



lJr·clam qur 11.5 51ocicdades em commandita ni1o podem 
r/ieidir seu capital em acçi1cs. 

Hei por bem • Cs;mdo da faculdade, que Me confere 
o Artigo eento ~~ dons paragrapho doze da Constituiçiio , 
P em conformidade com a Minha Imperial c immcdiata 
J:esoluç;lo de treze de llezemhro corrente, tomada sobre 
;·:o!l~ulta das Serçõcs reunidas de Justiça, lmperio c Fa
zerula do Conselho d'Estado, Jleclnrur que as Sociedades em 
I'Otnmnndita wlo podem diridir ~f'll capital em acções; e outrosim ordenar : 

1." (lu e os Trihunaes do Cormnercio 11i1o admitliio ao 
registro os i!Jstmrnentos de routrnetos das ditas Sociedades 
t·ontendo a ref('rida condiç<io. 

2." (hJC liqnem de ncuhnm eJl'eilo o registro dos ins
trumentos dl' confrnclos de ~ocit•diides t'lll romrnandifa exis
lt•ntt·s que nesse caso se acharem. 

Jost~ Thomaz l\'abuco dP Araujo, do Meu Conselho. 
1\linistro e ~ecretario d'Estado dos Negocios da Justi~a, assim 
o tenha entendido e fara excmtar. Palacio do Hio de 
.:aneiro em treze de Dezembro de mil oitocentos cincoenla 
(' quntro, tri:;-Psimo terreiro du lndqH•ndencia e do lmpcrio. 

Cu111 ;1 liul11·ica dt• Sua :\l:tgt·starlc o llllpcr;ulor. 

I 
' ' l 



( 385 ) 

COLLECCiO DAS LEIS DO IMPElUO DO DRASIL . • 
1854. 

TO)IO 17. 1'.\llTE 2. a SECÇÃO ()t), a 

DECRETO N.• 1.í88- de 16 de Dezembro de 18:l\.. 

Approw as Cond·içües com que a lllustrissima Camara 
.~funicipal desta Cidade contraclon com Lazaro .Tosé 
Gonçalres .Ttmior a conslrucção de hum Jfertndo ua 
Prnra da Harmonia. 

Hei por hem Approvar as Condi('ões que com este 
haixão, assignadas por Luiz Pedreira do CouUo Ferraz , 
do l\lcu Conselho, Ministro c Secretario d'Eslado dos Nc
gocios do lmperio, sob as quaes contraclou a lllustrissima 
Camara ~lnnicipal desta Cidade com Lazaro Jos{~ Gonçalves 
Junior a construcção de hum Mercado na Praça da Har
monia. O mesmo Ministro c Secretario {l'Estado assim o 
tenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janei
ro em uczescis de Dezembro de mil oitocentos c cincoenta 
c quatro, lrigcsimo terceiro da Jndcpcndcncia c do Imperio. 

Com a Huurica de Stw 'Iagc~ladc o r mpcrador. 

/.ui:; Pcdrrira do (outlo Ferraz. 

t 'nndi('tii'.S ,·ot/1 q11c a 11/ustrisSima f'wuara Jlwzicipal des
ta Cidade , autorisada Jlela /'orlaria de I do corrente, 
r·o11lrattou com La:aro .losé Gonralrcs .lunior a cons
lntq·t/o d1' llloil J/ercado I ta Praça da Jlarmunia. 

I.' O Empre~ario obriga-se a construir á sua custa ou 
de hurna Companhia o l\lercado no lugar acima mencio
nado. 

z." .\ t'onslruc<;fto elo Mcrnulo ~cr;Í Ptcrulada em con .. 
f!Jrmidad1· rnm o projPrlo ndopl<tdo pPla llluslri~sima Cn
mara, e de que ~c lhe entn~gariÍ hnma ropia ~~~'ign;ula 
p<'ln [lit'l'r·(nr 'lil~ ohra' "llrtir·ipars. 
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3. • Os alicerces terão a largura c profundidade pred~ 
~as em relação á natureza do terreno, isto he, terão mais 
ou menos profundidade c mais on menos largura , npre~ 
~entando nunca menos de 21, palmos de supcrficic em 
qualquer secção feita pcrpcnuicularmcnte 11 clles. 

IL a Todo o embasamento sení de cantaria ó 

5a As paredes terão trcs palmos de espessura; 
ü. a As portas c portões serão todos guarnecidos de 

cantaria. 

7. • Todo o Mercado scr;Í revestido ue cantaria c ex
teriormente lagcado com cantaria de 8 palmos. 

8. a o madeiramento será todo uc maueira de lei. 
!J." A sapata do cdifido subirá .~. palmos acima do 

terreno depois uc alerratla pelo arrematante l\Ianoel Luiz 
Hodrigue~, contndos no lugar mais pnnimo á nw da ~aude. 

10. • Coustruir-sc-hilo tre~ escadarias, huma no meio 
c as outras d11us aos Indo~ da lllllralha <JIW se tem de 
corblruir pela parte do IH<Ir em frente ao Mercado, c 
tl1~ maneira que possa harcr desembarque t!c pc~soas e 
de cousas. 

11. • O Emprcsnrio será ohrigado a principiar a olm1 
hum mf'z depois de assiguar termo na Directoria , c a 
mncluiriÍ no espaço dP dow; anno~. 

Não cumprindo o Emprcsario a 1." rlausnla deste Ar~ 
ligo ~eriÍ mull;lllo l'lll ,)(10.~000, r· faltando iÍ 2." soll're" 
r;Í a me~ma multa, e mnhas se in1o repetindo por cada 
IIII'Z que for 11Pmoratla a obra alt'·m diJ prazo marcndo. 

12. ·• O Hin•cfor das obras -'luniripacs wrificar:\ ~e a 
obra Yai sendo feita na conformidade do projcclo e 1'0111 1 
toda a ~eg11ran~·a. !Xo caso dellc encontrar qualq111~r de-

1

. 
feito na construcção fará demolir a por\'<io defeituosa. , 
Nesta hypothese scd clla demolida c rcconstruitla pelo 
Ernpresario, o qual se sujeitará ;Í decisão acima dita, 
~o!J pena de pagar a reromtrul'l;ão que deYeriÍ ser feita I 
pela Jllustrissima Cnmara quando a isso se recuse. I 

13." O I::mprcsario prestará hum fiador idoneo, ou 
huma caução por deposito nos cofres da lllustrissima Ca
mara da quantia de 10.000-~000 para garantia dos pa
gameutos que por qualquer r aDio forem de\ idos pelo Em
presario iÍ mesma Illustri~sima !:amara, raso niio st•ja sa
li~feito 110 dia quo pnra isso lhe fiJr aprazado. l)e~de que 
il .,!Jra f·-.rivPr concl11ida c acceita pela lllu~tri,sima Ca
lHara, ~··r.í r('l;t\o~d.t ;• li•n•;·• '"' lr•,rll{;t!IJI:'!Ih 1h t.ll!f,i'!!>, 
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1 't. • O Empresario usofruirá pelo espaço llc yinle an, 
nos o mesmo Mercado. 

15.• Findo o prazo da fruicção do l\lercado o Empresa~ 
rio he obrigado a entrega-lo á l\lustrissima Camara em 
bom estado de conservação e com a mesma reRistenria c 
segurança que tinha quando foi primit ivam(mtc eonstrnido, 
rf"pnrando-o e concertando-o em todas as partes que precisar. 

1 G. a Hesolvendo a llluslrissima Cnmara pôr em arrema
la<:fío as rf"ndas 1lo mesmo ~lcrcado, terminado o dito 
prazo, seriÍ o Empresario preferido, a qualr1uer outro 
:trrematante em identidade de con•liçües. 

l)a\acio do llio uc .Janeiro em 1(i de Dezembro tlc tSS'í-. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRA.SIL. 

18;)l. 

Tmto 17. 1'.\ltTE 2." SECÇÃO 67." 

llECTIETO N " 1 .'•8V. -de 20 ue Dezembro de 185!í-. 

A pprora duas das nwdificaçücs propostas aos Estatutos do 
Banco elo Brasil pela A ssembh:a Geral 

rfp seus Accinnistas. 

~r·mlo-'le presPntc!' as motliliraçõcs propostas aos Es
f<lfutns do Banro do Bra~il pela AsscmLléa 1;eral de seus 
\r·rioni~t;ts em Sessflo de 20 de ~f'lemlH·o ullimo, c Ten
do ourido sohre cll;Js a ~ccçnu dos Nt':.!"<H'ios de Fazenda 
do Conselho d'btado: llei por hem,' dr• conformidade 
rr•m a 'linha lmpcrinl Hc~;olu~·no de 16 do mrrentc mez, 
Approrar, da~ nwrlifirações propostas, sonwnte as seguintes: 

t.· Que () llanro possa adinntar uinheiro ('111 ronla 
corrente ~ohrP raulr·l:ls dn Ca~a ria moeda ( de ouro nel
la rccolhirlo para ser rnnharlo ) ai<'• no ~f'll ralor liquido 
legal, huma \t'Z f!IH~ sr•j;io prniamcnle lransl'erida.; ao 
Ranco. 

2. a Que () ii[Jalillt('!l(o na imporlatwia das ldnts' que 
fiii'CIII rccchi,l:ts como penhor, sr·ja pdo I!H'no~ tlc 1 O por 
''/o rio q~u r.dr•r liquido: ficando liHc ao (;orcnw o di
reito de rerogar esta roncc~~i1o, •c rJtolla rcsnltarem incon
vrnif'nlrs. 

O Marcptcz dP ParaniÍ, Conselheiro tl'blutlo, ~enador 
1lo lmpcrio, Pn•sidcnte do Cvn~ellto de l\linislros, :\linistro 
r• Secretario d'Estado dos "egocios rla Faz1'ntla e J'residcttlP 
do Tribunal do Thcsouro l'lacionul , as~im o ll'nha cntcn
dillo c faça executar. l'alacio do Hio de Janeiro em vin
te de Dt>zcmhrn de mil nitorcntns l'incornta c quatro, 
trigc~imo tPrrriro da !udepenrlencia c do lmperio. 

.. 



Jlodifiwçiirs Jll'oposlas ttos 1:'.~11/flllos du f:tillt'IJ tlu Urrtsil 
prla Assemhlát (,'eral de seu.~ . t n·ionistn.~. 

1.' Que o llnnco possa descontar ldr;;s ~te assoeia\·ões 
ononymas hanracs, hem como tlc Eslabelerinwntos puhliros 
de reconhecirlo fmulo ou patrimonio, h1111la \t'Z IJIIP sua:; 
<~tlministrat;t)es possiío com lt-galidade coutr:1hir lat•,; ohrif!,:t· 
,_·ües: não podendo port·m a importauria dns lt'lras dt•sta 
nlrima Psperie excet!Pr a dcrima parlt• t!o fundo l'fl(~diro 
do Banco. 

2. a l)ue se ;)('('l'!~S('('flte ao Hltimo pL'riodo do ~ I. n do 
Artigo 11 o segninte. l'odeJu!o rom tndo t!t•sr·onlar ll'lras 
ali· o prazo tlc () mezt•s. IIIIIHa vez !fi H' sna Í111portancia 
total unnra C\Ct'da :í qainl:t p:nft• do frlirdo ,.j!',•cli\11 rio 
Banco. 

:1.·' 1)111' pos~a adiantar Jinlll'iro t'fll ro!tl<r t'<liTr·nte so
bre rantdas ria Casa da moeda ' de ouro ill'lla n•t·olhido 
para ser cunhado ) aft; o ~;t•n \;tlor liq11it!o IP;:ral. htllllit 
vez fJII!' sej;ln previanwnle fr;lnSft•ridas ao Barw••· 

.l." Que as pala nas - r1:io pmh~nilo o prazo l'lll m•
nhum 1Im• t!ous rasos ~~~r Hll'nor dt• tiO di<l~- qtu• se 
lt'~l'm no § !t. o do Artigo 1 1 , scjilo sulhlilnitlas pdas se
guintes - Não podendo a importaneia da priml'ira especie 
e\rl'dcr {J sexta parte do capital reali•ado do Banro. 

;). " IJue o ;tbatimcnlo na imporla11ria das letras qtu• 
forem recebidas em no penhor, seja ]H' lo nwnos t!P 1 O por 
'/., do sr•n valor liquido. 

Sala rias Sessões da Assenthléa gf'ral do Banco do 
Brasil em 20 de Se!ernhro de 1 R;) 'I. - EstiÍ conforme • 
.los•' Petlro !lias dP Canallro, ~~·nl'! a rio do Banm do Brusil. 

.1pprnw. os Fstatu/os para o I'SIIIfJcl!'cinu•/1111 de luww Caixa 
filia! do HaliCII do 1/rosil 1w Imperial Cidrulr- dP 

Ouro fJrr/n, (aJiitol dn Prorinrin dr Jfinas Grntt's 

Tnm:llHlo t~lll í'Ollsitlr~r;u;iio 11 r{HI' ~]p n~prc~enlou o 
Conselho dl' llin~rçfio .!o Ballt:ll do Rrasil, t' Tendo ouvido 
a Sccr;-iío dos 1\'cgoc.ios de Fazenda rlo Co.nselho (}'Estado: 
IIPi por hem' de conformidatlt• com a !\lillha rmperi<ll He
·;o!tt\':'11 <li' dt•?e.;pj, d1; i'l•l'l 1'1111' 1111'7. ·\ ppn'"ll ~'' hl:.tlii!O!; 
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,, p-;ft• anru~xos, a~signados pelo Pn~sidPrtlt• P :-:Pndario dt• 
r:arwo do Brasil, para o eslahelccimerrlo de hnma Caixa li-
fiai do lllf'Smo Banco na Imperial Cidade dl' Onro Preto. 
Capital da Provinôa de 1\Iinas f'rPraes, ('OH\ a seguintr• al
lt~raçáo na rerlacr<ío do § 8." do .\r L :L" dos lllPnrionado" 
Fstatntos. 

~ 8.'' hnittir nota.s, isto lw, hillwtc.~ niio irdl•ri'lrrs a 
lO.~, pa;ran~is :í Yi~l:l na Cai\a filial, ou no Banco, a 
arbítrio do portador. 

O 'larrpH'z dr· l'ilran:í , Corr5ellll'íro d'btado, Senador 
do lmpcrio, l'n~sidcnfe do CorrsPiho dl' l\Jillistros. 'linistro 
,. ~l'tTC'tario rl'lAnrlo dos Negocias da Fazenda ~~ l'residen!c 
do Tribunal do Thesouro N:~eional, assim o tt•nha Plllt•n
rlido ,. ra~·a 1'\t~Clltar. l'ala<io do Hio dt~ .Janeiro em vinft• 
de llt•zt•mhro de mil oitocentos cint"oenta e qnatro, trigf',imn 
lt·n·Pim d:r lnd••t"'rrdt'llt"ia e rio lrnrwrio. 

Jfrwqur:; dt Para111í. 

Pr~jrrlo de 1-:slalulos para a Cai\a filial do llanro do Hrasil 
eslabeiHida na Imperial (;idade do Oum P1·ero. 

(;apitai da PI'o\'incia de ~finas (;rnws. 

CAPITULO !. 

IJn Caixa filial e was oprraçiirs. 

Art. 1." llc estabelecida na lmpPrial Cidade de Ouro 
Preto, Capital da l'rovincia dP ""i11as t;,·ra"', lnrma Caiu 
filial do Banro do Brasil. 

Art. 2.
0 

O fundo capital dn Lai\a ~crú fonrcrido pelo 
Banco quando e como entender comcniente u llirr·ctoria 
deste, que poderá angmenta-lo ou diminui-lo sr·gundo as 
necessidades, e conveniencias da circular<1o. 

Art. .'3. 0 As operações que a Caixa póde fazer silo: 
§ t. o Descontar letras e outros til ulos commercia1~s :í 

ordem e com prazo lho garantidos por duas m•signaturas 
ao menos de pessoas notoriamente ahonadns residentes no 
!ng:u Pm Cfll<' Sf' fi1er o de-;f'nnfo. e hrm ;r<;sim letra~ 



\ia Thesouraria Pro\incial. Os (ksnmtos nfiu senio feitos a 
prazo maior de !, mezes. 
~ ~-" J~nrarregar-~e por rommissão de compra c Ycuda 

de melê.ws preciosos, de A polices tia Divida Publica Ge
raes c l'ro\iuciaes, e de quaesqucr outros títulos de Y;tlores, 
•• da cohranr.·a de dividendos, letras, c quacsquer litulus 
a prazo fixo. 

S\ :1." Ikrebcr em conta eorrcnte us somma!' que lhe 
forem entregues por pari irulares ou Estabelecimentos pu
bliros c pagar as rtuantias de que e~!Ps dispuzen·m, até a 
importanria que houn~r recebido. 

S\ !, . " Tomar dinheiro a premio por meio de nmtas cor
rentes, ou passando letras, não podendo o prazo em ne
ulnun dos dous casos ser menor dt~ (j() dias. 

Esta opera~·fio, em ambas as partes, uão l!'riÍ lugar 
sem prn ia aulorisar.·<ío da Diredoria do Banco, que a n~
gular<Í romo entender comenientc . 
. ~ J." Comprar c \ender por conta propria melnes prc

(·iosos . 
• ~ G." Fazer cmprestimos sobre pt~nhor de ouro I' prata, 

nnn ahalinwnto pelo rneuos de 10 por t'l'Ilto do valor legal 
\erifieado por coulruste ou perito nomeado pela llirerloria. 
~ 7. o Fazer IDO\ imento de fundos para a Capital do 

lmpcrio c outros lugares da Província, de conformidade com 
<IS instruct;iws ou ordens da Hircctoria do llanco. 

% 8." Emiltir nolas, isto hc, bilhetes não iuferiorcs a 
1 o.;p, pagaveis ;í vista c ao portador na Caixa filial, ou 
no Banco. 

Art. .to Em neuhum caso e sob nenhum pretexto po
tled a Caixa li1zer ou emprchendcr outras opera~·!íes all'm 
(las que siío designadas nestes Estatutos. 

Art. 5. 0 As notas emittidas pela Caixa filial terilo o 
Jlrivilegio exclusivo de serem recebidas em pagamento nus 
Uepartições publicas da Província. 

Art. 6." A emissão da Caixa será limitada pf'las se
guintes regras : 

1.• Saha a disposição do Art. 7." a emissão não púde 
elevar-se a mais do duplo dos Yalores que a Caixa tiver 
efl'ectivamente em seus cofres ou nos tlo Banco em moeda 
corrente ou barras de ouro de 22 quilates, avaliado pelo 
preço legal, quando possn ter lugar o competente cn~aio. 
E:v:ephliHf~ o dinheiro recebido a premio , o qual não tiu 
par[ro do fundo disponível 



:!. ' L'fil I'JJJL,-ilo Í<lllll~t•m ntto j~t',tfe 1'\l"edl'r a imporlan
ria do~ de~roulo~ f1·itos ua fúnna do Art. :)." S) 1.'' e du~ 
"lllpreslinws ~obn~ JH'uhor de ouro ou prata. 

Art. i." A lêm do limite rnan:ado no Art. 6. o, 011 do que 
fi1r estipulado em 'irludc da di~po~i~·tlo do Art. 17 dos 
btafulos dtJ Il:irll'o, poderá a Caixa fazer qualqul'r emis
~ilo addil'iorwl, I ror ando notas por mot•da ,·orTPnlf•, 011ro 

('J!I !Jarra.~ do lo•jlli~ de 2:! 1plilales araliado pelo pn·ço 
],•gal, 011 noi;J.-; do lJ.anro, com tanto que o Banco 1'011-

:'l'fl"l' em '<'IJS ,.,lfl"l'o' 011 !lO!' da dita Caixa, alt'.m do fundo 
di'J!Ollir('] l'IJI!Íiiill'll!e iÍI!lli'IJe ]ÍIIIÍ(f•, as I'SJH'I"ÍI'S I'OITI'~fiiJ!I
dcnfi'S ao dito ll"I!I"O. 

Art. H." Tudas as nolu•, IJIII' por qualljl!i'l' dos !llOdo:; 
li1cr a Lli\a de e:11il!ir, lt•r;1o dous !aliJes, hum dos qua,•s 
lkar;Í no Barwo, I' ~~·rrw forrH·cid;J-; pela Caixa CPnlral rul!l 
as a.;signatura-; I' p;:r[irularidades tfl!l' a llirectoria do Baur,, 
l'lliPndcr lli''"''''ari;l", nilo dC\i'lldo 1~nlrar em rirrll!;w;lo 
na l'r01 i!IJ'Í;I . .'ii'III •1111~ ~''.Í<1o fiiiiiiJI'Ill a''Íf.!"ri:i:la.,; por d111!' 
llirl'l'ton•s da Cai \<I filial. 

_\r{. !1." .b 11olas do Banm lro1·adns pda L!Í\il ,e,·;i•J 
ímmedialarnt•nt,• PscTipturadas I"Olll cli•sigHartw de "'Ih lll!
lllr>ro<.;, sPrics, ';don·s, as~íg-naturus, & c. , e gnardada.-. I'Jil 

roff"l~ e~'JH'l'ial alt·· IJIII' SPjilo postas de· no1o em cirn!lur<lo 
pf'lo JH'Oi'I'>So iml~r>o do da sua •.·ntrada, ou n•,·lamadas pelo 
Banl'o, dercndo pon\rn a lJircctoria da Caí\a por lodos o,: 
f·orrt•ios enriar ;Í do llanm lmma <l1~rnonsfra~·iio rircunsf<IIH'ia
da do rno~irnrllfu e estado dt•:>(a opera\'<1o. 

Art. 10. ( ).; l"nndos de qualqlll'l' esp1•cie, I( IH' f(nnn 
t•n(rando para a Cai\a, !Jem t":OilliJ as 1:olas do Banro por 
f'!la trocadas, poderilo ser para ~~-'te traCJsportados, ll!edianle 
dl'lilleraçilo da sua Dircctoria. 

jrt 11. 1\ Cai\a terú hum cufre de deposilos lolun
larios para lil11los dP crcdilos, pt•dras JH"I'riosas, llJOI'da, 
joias c ouro, on prata l'll! ÚDrras. do.' q11ae,; recPiwr;Í hum 
prt>mio 11a prnporr;io do 1;dor dos o!Jjedos d1·positados. 

btc nlor será estimado pela l'arlc de armrdo com a 
llircrtoria da Cai\a, cujo ThPsourriro dar;Í recibos dos de
po~ilos, 11us ljllill'~ desígrwr;í a rHJliirl'za e '<dor dos uLjertos 
depositados, o nome c rcsiderll"ia do depositador, a data 
t•m q1w o dPpo~ito for fl'ilo, f' o numero do rl'gi~fro da 
in~rrip~·;}o do~ rnt·~nws obj1••·fo>. 

T;11•, n·,·iho~ r1i1" ~··rruJ tr;'I!'·ÍtTÍII'Í' l'"l \Jil dP "I!·· do~~~~. 
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Arl. 1:!. Náo ~cr[w tlescontwlas a~ letras e outros 
titulo~ que só tiverem duas lit·mas d(~ Dircrton·~. 

Art. 1:~. Nos emprcstimos, de qut• trata o § (i.• do 
,\ rt. :3. •, receberá a Caixa, alt\m do penhor, letras a prazos, 
que não e:u:cdão a 4- mczcs, ns quacs poderão ser as~igna
(las unicamente pelo mutuario, <lo qual <~xigirá a Cai\a <·on
SPntimcuto por cscriplo para negociar, ou alhear o penhor, 
se a dil'ida não for paga no seu Yenrimcnlo 

Art. 1'1.. Se a letra prO\enicnle de emprestimo sobre 
penhor não for paga no seu Ycncimento, podcrú a Caixa 
proceder á Yenda do penhor em leilão mctTantil, na pn·
scn~·a de hum (los membros da Directoria, c pn~ccd<"tulo 
aununcios publicos tres dias consecutivos; ma~ o dono do 
penhor teriÍ direito de re,gata-lo at(·~ comc~ar o leilão, pa
gando o que dcrer, c as tÍcspczas que hou\('r ocrasionado. 
rerificada a venda e liquidada a divida com to(las as dcs
pezas, juros, e commissi:io de '/,por"/., será o s:ddo, se 
o houver, entregue a quem <le direi lo for. 

/)a .·Jdministra~·üu da Cai.rr1. 

Ar!. 15. 1 Caixa scl'iÍ administrada por hutna Vi
l'<'rloria compo~ta (lc tres nwmbros nomeados pela IJirPdoria 
do Banco, que designariÍ d'(~ntre elles o l'resi(lenlP, tlo
nwando igualmente tre., supplcntes para sul.Jstituir os Di
redores em seus impedimentos. 

A Diredoria da Caixa IIOilleaní d'entrc os Diredores 
o que de1e ~·~nir de Secretnrio pnra e~tT<~Ier c ll'l' a~ .\elas 
das Sessões, nas quaes serão consignndas todas as d<'risoes 
que tomar. Não podendo haver accordo entre dou~ llH'ml.Jros 
ao menos da Directoria para tal nomeação , será ella feita 
pelo }>residente. 

Art. 16. Nenhum membro da Din•ctoria podcr;Í en
trar ern exercício S<'Tll possuir c depositar na Caixa 25 ac
~ões, as quacs serão inalienaveis em quanto durarem em 
~nas respectivas funeçõcs. 

Art. li. Compete á Dircdoria da Caixa: 
~ 1." flclil,<'rar sohre a l'lllÍssrto e annullac;iu das notas 
·~ 2." Fixar semanalrncnk a~ quantias q;u~ pod('lll S('r 

·~mpn~;a(la~ em de,roBI<~s c •·mpr1·s!imo' s"l,n· penli•Jr<'S. 



~ :L" Dl'lerminar a !;na dos de~contm; e do premio do 
dinheiro quando lto11vt~r tle rerebe-Jo a juro, ~~ o llta\imo 
tios prazos por que se farão os mesmos descontos, dentro 
do limite li\atlo no Hnal do~ 1. 0 Art. 3. 0 

§ ~·. u Orgauisar a rela~·iio das firmas que potler<1o ser 
admiltitlas a. t!e~rontos, c o ma\imo do credito de ruda 
lmma, dt• confi>nnidadt• rom os limites po~ios pt'la lli
n•rluria do Banco. 
~ .-,... Hiri;..:ir P liscalisar todas as opn<H,'Õt•s da Cai\a. 
~ (j " l\omear t' tlemittir todos os empn•gados, e\ccpto 

o 'L'IH•sollrcim, t]IH' podn;Í totlaria Sl'r J'Or clla suspenso 
iilt'· ulleriur deli!Jt'rat:<ío da llirt•cloria do ILilll'o. 
~ 7." l'ropor ú ])in~t'loria do R111Co as alttTa~·ücs ou mo

dilit·a~·,·,c~s qw· julgar llt'Ct•ssarias nos btalutos. 
~ t-{." ( lrgani,ar o Heginwnto intnr10 de m:ronlo com 

c-tt·s J:o.;Lilllloo.;. t' t'\t'l'llta-lo pm' i~oriament!' 1:111 (jllillllo 11flo 
for appi'U\ild'' pl'!a Pirt•t·foria do ltarwo. 
~ !1. · J:n,iar lllt'll"illrnenlt• ;Í ]lireduria do llanm hum 

rt',lllllo das opt~ra•Jit'S t• J,a];~rw,•lt• da C:li\a; ,. no fim de 
,·ada St'lllf'stn· copia alltlrenlica do bal<lll!,'O gt~ral, ar:ompanlwdo 
de lr:nn n•latorio rirrllll,lanciado. bem como da Ji~ta da 
l'f'SjlflllSal>ilitlatle do,; tl(•rrdores da Cai\a. 

,\ri. 1 R. A llin~rl11ria reunir-se-ha ~empre que for pre· 
ris,, llfll> ",' para dar t'\fit'dit•nlt• aos neg11rios onlinarios da 
Cai\a, '0111o para dt~lilwrar ~~~f,re tudo qw• ff)r rtJlllt'lliente 
a seus intne~st•s, d<~ l'flllfonnidad<~ r11m ns attrihuirúes que lhe 
~;lo outorgadas; st~ndo Jllll'l'lll nt•rt•ssarios tlous rotos concordt•s 
para qut~ sejiio \iÍiitlas sua,; delilwra~·ües. lJe todas as Actas 
sn;ío rcmettid:;s mensal1uentc pelo menos copias á Dircctoria 
do Banco. 

Art. 1!). A Cai\a publicará em seu escriptorio c em 
periodicos, se os homcr, ao menos de 15 em 15 <lias, o 
pn•ço de seus desc:ontos, c do juro do dinheiro que hourer 
de recc])('r a premio. 

Art. 20. Os Directores terão em retribuição do seu 
trabalho, h urna cnrnmissão ou ordenado, que ser;í oppor
tunamentc fixado pela Directoria do Banco. 

Art. 21 . Os membros da Dircc!oria e todos os em
pregados da Caixa sãn rcspom•aveis pelos os abmos que pra· 
f ira rem !lO excrcil'io <lc suas funq·ües. 
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C.\l'lll'I.O 111. 

Dos Empregados da Cai.ra. 

Art. 22. A (aixa ter<i o~ seguintes empregados: 
llum The~oureiro. 
Hnm (~narda-Linos, qne scr;Í lambem Contador. 
Hum Fil'!, cscripturario do Thcsoureiro. 
lh11n !'ortdro, que servirá lambem de Continuo. 

Art. ~:L Se a experiencia demonstrar a nf·ressitladc 1lc 
mais al~um empregado, a lJircctoria da Caixa podcr;Í propor 
sua ereaçi1o á do Banco, que resolverá o que cntcruler •·nn
vcnierlll'. 

Art. 2'i-. O Thcsourciro ~ed nomeado pela Dircrtoria 
1lo Rnncn P prestará fiflll~a ;Í ~alisfaçr10 desta; os de1nais 
f•mprcgados ;Í da Directoria da Caixa. 

A ri. ~.). Os vencimentos dos empregados ser;! o fixndos 
pda J)in~ctoria do Banco ouvida a Jlirectoria da Caixa. 

Art. ~(i. Os deveres dos empregados, a ordem do tra
balho c npl'llicnte seri1o fixados c dPsenvolri1los no Hcgimen
t o intPrno 1la Caixa, tendo-se !'m consirlcra~:ão a rcgularil!atlc 
do scn·i•;o c promplidão na solução dos ncgocios. 

CAPITPI.O n·. 

TJisposirtlcs ycmrs. 

Art. 27. No ultimo dia dos mczes 1le Maio e No
vembro se procederá a halan~·o geral da Caixa, que com 
o relatorio da Direetoria ser;í imrnetliatarnenle renwtti!lo á 
TI i rectoria tio Banco. 

Arl. 28. A Caixa l1~r<Í hnrna Casa forte com a neces
~aria segnran1,·a eonlra os riscos de fogo, roubo, c quacs
qner outros acontecimentos, qnc a possfío pn~judicar. A Ca
~a fort1~ ler;i du:Js chan~s, hnma das qn;ws será guardada 
por hum dos membros ela llireeloria, e outra prlo Thesourciro. 

Ar!. 29. A C:Jixa não p()(ler;í srr di,solvida, nPm mu
dada '"a s{·dc, seniio em Yirtnde de delibera1:flo da })ire
doria do Ban('o, eslanrio prc~Tn!r·:; lrHlos o s1~us membros, 
devendo !l'!~ntrc ellcs haver, pelo menos, dez votos wn
conles em faror de tal d1~libcraçi1o. 

Art. :w. A Dirceloria do B:Jnco podcr;í , se Q enlcn
dt•r I'OJIYPnicnfP. f:JZ!'I' P\tensivas ;Í Caixa filial. 110 I orlo n11 



Pm parte, quae~qut•r roJicPs'l-ll'~ fJIIP liiJ't•m I'Oilipl'!enlt:mrn
lc outorgadas ao Banm. 

Art. :31. Scr;io debitarias ;Í Cai \il filial , com n llrccs
saria distincç;ío, todas as noli1-; f!IJC lhe forem remeltidas, 
derrndo han•r a tal re~pcito esr:ripturar:io cspPcial, da 
qual I'Oll'ite nwthodicamr~ntP o mm iJIH'Jdo circunstanciado 
da Pllli',;iio, sul,stitllil:;lo 011 anllullal:ilo de tacs untas, dt> 
~·,,nfilrmidadt~ com as pilrticipa1:ües da Hirertoria da Caixa. 

_\rt. :E! .\ lJirr~cforia prnrmar;Í st>mpre ultimar por 
mrio dl' arhilrns as <·onkst;H.'fH.'S, qtw SI~ possiío dar 110 

Hwncio dos ncgocios da Cai\a. 
Art. :l:L Os bt·ns mm Pis, scmorentr~, ou de miz 

q11e a Cai\a lwmPr de seus deredmes por meios coneilia
forios ou judiciaes , seriío rendidos no menor prazo possível. 

\ rt :n. A Jlireetoria poderiÍ alugar o c<lificio neces
~ilrio para o t•slcdJL•IecinwrJ(o da Cai\a, bem eomo fazer as 
dl•:,]lt'za~ indispPP'iiiCÍ~ ;Í 'na installa\·;io. 

1\ ri. :~.). A llirectoria lira autorisada para demandar 
" s1•r clcmanrlada, c para c\ercer lirrc e geral administra
~·fw ~~ plenos poderes, nos quaes derem sem resena alguma 
rom;iderar-se comprehewlidos e outorgados todos, mesmo 
os prHiercs em r a usa propria. 

\rt. ;3G. A Din·cforia do Banro do Brasil, sempre 
r!w: jnlgue comPniPnte, pelo meio que entender melhor 
(ara inspercionar e e\aminar o estado da Caixa. 

Art. :37. A Directoria da Caixa filial deve, sob sua 
immeiliata re~pnnsahilitlade, cumprir c fazer rumprir todas 
as instrucçücs ~~ ordens da Uirectoria do Banco em tudo 
qnc disser respeito a C\ecu~·Jo destes Estatutos, do Regi
mento interno, c de qunrsquer disposições que adoptar 
c communicar-lhe para melhor ordem do expediente e func
~·ües da Caixa. 

Sala das St·'~I-H'S do Banco do Brm:il 2:~ di' Outubro 
de 1 fG 'r. - .Joiío lluartP Li~hoa Snra, l're~idPnte. - Theo
philo BPrH•dicto Ut!oni, Senetario. 
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IIF:CHETO ~-" 1.491- de 20 de Dezembro de 185l. 

Autorisa a incorporação da Companhia - Santista de mpo
t·es '- e.~tabelecida nesta curte para fazer o transporte de 
]Jas.wgeiros e cargas entre a mesma C,írte e o porto 
de Santos c outros , e approra os respectit·os Estatutos. 

Atlendendo ao que Me rcprcscntárflo S. & JI. Sanvi\lc 
na qualidade de Gerentes nesta Côrtc ua Companhia -San
li~ta de n1porcs- organisada para o fim uc fazer o trans
porte de passageiros e carga por meio de Barcos de vapor 
Pntrc a mesma Côrtc c o porto da Cidade de Santos c on-
1 ros portos em que convenha estabelecer o referido trans
porte; e de conformidade com a Minha immcdiata Hesolu
~·flo de 28 de Outubro do corrente anno, tomuda sobre pa
recer da Sccçilo dos Negocios do Imperio tio Conselho d' E~
tado exarado em Consulta de 26 de Setembro antecedente: 
Hei por bem Autorisar a incorporaçiio da sobredita Compa
nhia, c Approvar os respectivos Estatutos que com ~~ste 
baixi'io assignados por tuiz Pedreira do Coutto Ferraz, 1lo 
i\leu Conselho, Ministro c Secretario d' I·:~tarlo dos Nego
dos do lmpcrio, qnc assim o tenha entendido c faça exc
l"lllar. Palacio do Rio de .Janeiro em rintc de DczPmbro 
de mil oitocentos cincocnta c quatro, trigesimo terreiro da 
lndPpctHlencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Frrrnz. 

l~slalutos da Companhia Santista de la(lores • a I(Ue se 
t'efet·e o Decreto desta data. 

Art. 1. o A Companhia se dcnominaní - Companhia 
Santista de Yapores- c terá sua direcçfio na Cidade do Rio 
de .Janeiro. 

Art. 2." O fim principal da Companhia h c o transpor
lo de pas~ageiros e cargas entre os portos da mesma Cida
de c da de Santos, c para este fim teriÍ os \'apores da for
~·a c tonelagem que forem precizas. Serú porêm permitti
do ;\ Companhia o emprego de Yapores em quac~~Jller ou
Ira.; 'iagcn' IJHC convierem aos seu~ interesses. 



Art. 3. 0 O fundo da Companhia será de trezentos con
tos de réis, dividido em mil c duzentas acçõcs de duzen
tos e ciucocnta mil rí~is cada huma , c podcrú ser augmcu
tado por dt'dsão da Asscmbléa Geral dos Accionistas. Ne
nhum Accionista rcspondcní por mais do Yalor das suas 
acções como he C\prcsso no Art. 298 do f:odigo do Commercio. 

Art. !í .. o ,\ entrada do fundo ~ocial será realis<Hla em 
prestaçôes, sentlo a primeira de vinte por cento logo que 
for autorisada a iucorporaçiío da Companhia c approrados 
os respeeliros Estatutos, c as outras , tJUe nunca scriío maic
res de vinte por ceulo, quando l<ll· julgado cornenicnle 
pela (~erencia, f' com iutcnallos de trinta dias pelo menos. 

Art. 5." A Companhia comprar;\ pelo prcro de cento 
P Yintc e cinco contos de réis o Yapor denominado Jose
pllina com lodos os seus JWrtenres, e promplo para na
'egar: e ao sen pagamento ser;io npplicadas as primeiras 
entrada~. U rP~Iantc do capitnl seriÍ applirado ;Í compra 
dt• hum 011 mais rapores noros pnra nso da Companhia. 

Art. ().o As acções scriio r:ef.(nriaveis c transferin~is: 
para se adquirir porêm o direito de rotar nos ru•gocios 
da Companhia hc 11ccessarin tJUC a transferencia lenha sido 
feita no liuo competente com quinze dias de anlecedt~n

cia ao da reunião dos Arcioni~tas. 
Art. 7 o ~eriio (~crentes da Companhia no Hio t!e Ja

neiro S. & II. Sanrillc, e :\gente na Cidade de Santos 
Francisco Martins dos Santos ; aquelles em recompensa de 
seu trabalho receberiío cinco por cento da receita total , 
ficando a se11 cargo todas as de~pezas de escriptorio , c 
as que se fizerem com os Agentes e Cai\eiros. 

Art. 8. Os (~crentes seriio obrigados a ler sempre pe
lo menos cincocnta acçõcs da Companhia , as quacs n;1o 
pmll'rão alienar durante a sua gcrencia ; c ni1o poderão 
stT •lemitlidos seniío por tlceisiio dt~ Ires quartos dos ro
tos dos Accionislas, prorando-sc-lhes incapacidade ou mal
' l'rsaçilo. 

Art. !.l. o Alêm da (;crcncia harení hum Conselho de 
llircrç;1o composto de tres Accioni~tas, ao tJnal compele: 

1." Prestar sua opinião em qualqacr negocio em tJIIC 
os Gerentes a peção , c especialmente na celebraçiío tle 
ronlrar:los com o (~on~rr:o ou com qualquer Companhia ou 
irulivitluo, tendo voto tlelihcratiro nestes contraclos. 

2." Convocar a A~sembl1~a (;era! dos ;\ccioni~tas para as 
:-; .. ~,.~ .. ~ ordinnria~ t' ~~'l:lrarJrdinarins IJII!' jJJI~;u· prt'l'i,as. 
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3. o Tomar contas mensalmente, c sempre tJUe rumier, 
õJssim aos Gerentes como aos Agentes. 

Art. 10.• A eleição do Conselho de Dirccç<1o seriÍ feita 
em Asscmbléa Geral dos Accionistas por maioria rclatira dos 
Yotos presentes, podendo somente ser votados os Accionistas 
que tiverem de vinte acçõcs para cima. Servirá de Presidente 
do Conselho o 1\Iembro mais votado, decidindo a sorte no 
easo de empate ; c de Secretario o segundo votado. 

Art. 11. • O Conselho de Dirccção se rcnniriÍ, quando 
ellc o julgar nccessario iÍ bem dos interesses da Companhia. 
Seniní por dous annos, podendo os seus Membros ser reelei
tos : c em quanto nilo se fizer a nova eleição, seniní o 
Conselho em exercício. 

Art. 12. o O Conselho de Direcçüo ted para com a Com
panhia a mesma responsabilidade que compete aos (;crentes, 
na fórma do Art. 293 do Codigo Commcrcial , sempre que 
derem voto deliberativo. 

Art. 13. o Aos Gerentes compgte : 
1. o A gerencia c administração dos ncgocios c operações 

da Companhia , c a execução das resoluções do Conselho , 
terulo os poderes neccssarios para obrarem como julgarem 
mnis comeniente aos interesses da mesma t:ompanh ia. 

2. • lteprescutar n Companhia em todos os seus ncgocios, 
para o que lhes são concedidos lodos os poderes nccessarios. 

Art. H. o Os Gerentes apresentnrão no fim de cada mcz 
ao Conselho de Dirccção hum balancete das operações da 
Companhia, pelo qual lhes serão tomadas as contas, c no 
fim de cada semestre hum balanço definitivo do activo c 
passivo, ú vista do qual se determinariÍ o dividendo que 
compelir aos Aceionistas, c a cpocha do seu pagamento. 

Art. 15. o Os Gerentes e Agentes serão substituídos nos 
seus impedimentos pelas pessoas por ellcs indicadas que ser
rirão sob n sua responsabilidade. As vagas elos Gerentes serão 
suppridas por eleiçüo da Companhia feita na fúrma do Art. 
1 O dos presentes Estatutos, c as dos Agentes por nomeação 
dos Gerentes. 

Art. 1 G. o Quando convier á Companhia que os Yapores 
11avcgucm para qualquer outro porto on portos alem dos 
tio Hio de Janeiro e de Santos, compelirá aos Gcren!Ps a 
nomeação rios Agentes nesses portos. 

\rt. 17." A Asscmbléa Geral da Companhia hc a rcuniií') 
elos Aerionistas eom o direito de discutirem c votarem sobre os 
rwgncios snciac~; só tcrãn \Oto os Accionistas de cinco nr·çiil's 
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p:Jra ti ma, temlo hum voto os que possuírem de cinco a 
dez acções ; dous os de onze a vinte ; tres os de vinte e 
huma a trinta; quatro os de trinta c huma a quarenta, c 
assim por diante até dez ~·otos, que he o maximo que 
p/1dc caber a cada Accionista. 

Art. 18." Hc pcrmittido votar por procurador, com tanto 
que este seja Accionista. O procurador não poderá ter por 
si c por seus constituintes mais de vinte votos. 

Art. J 9. o Considera-se constituída a Asscmbl{~a Geral parA 
deliberar desde que se reunir hnm numero de Accionistas 
que represente metade c mais h uma dns acçõcs cmitlidas; 
quando pnn\m depois dos avisos do costume se não obtenha 
cs~c maximo, poderá convocnr-sc nova reunião, na qual se 
julgarú constituída a Assembléa Geral, reunindo-se Accionistns 
que representem hum lcr('o das ditas acções . 

. \rt. 20. o A Assembléa Geral será presidida pelo l'resi
dcnle do Conselho de Direcrfio, e S('rrirá de Secretnrio o do 
mesmo Conselho. As suas decisões seriío tomados pela maioria 
fios )lem!Jros presentes, e\ceplo no caso mnrcado no Art. 
8." tleslcs Estatutos. 

Art. 2 f. o A Asscmhléa ~:era! se reunirá ordinariamente 
huma rez em cada anuo no mcz de Março, c extraordinaria
mente todas as yezcs que lür convocada pelo Conselho de 
llirecr,fio . 

. \.rt. 22." .\. Companhia jrtlgar-se-lw inslallada desde que 
eslirerem nssignadas oitocentas ac~:ües. llurani por espnc;o 
de cinco armos contados do começo de suas opcrnções ; c 
não poderá ser disso h ida se não nas tres hypolheses marcadas 
no Art. 2!.)5 do Codigo do Commercio. 

Arl. 23. 0 Em qunlqucr caso , em (IUC tenha de ser 
dis~ol\ ida a Companhia , se procederá iÍ sua liquidação pelo 
modo por que for resolvido em Assembléa Geral ; c eutão se 
farú partilha dos capitaes. Antes disso nenhum Accionista 
poder<i e\igir a entrega elo seu capital. 

Art. 2í. o Os diriderrdos da Companhia se farão semes
tralmente na razão dos lucros líquidos das operações , se
parando-se dez por cento para fundo de reserva. 

Art. 25." A cnh:a da Companhia scr<Í guardada naquellc 
do~ Bancos desta Cidade que mais convier. 

Art. 26." Os Yaporcs ria Companhia estnrão sempre se
gmus em alguma das Companhias do Brasil ou de Inglaterra . 

. \rt. 27." Quacsqucr qne~tôcs entre os Accioni~tas, !lU e r 
•l11r<~nk :J 1'\Í~(Cilf'Í<I d:J Comp<l!lhi<l. 'l'll'l' em ~ll<l Ji,ptüla-
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1:âo , serão decididas por arbitros nomeados pelas partes , as 
quaes nomearão hum terceiro para os casos de empate. 
A decisão dos arbitros será executada sem recurso algum 
ainda o de revista. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Dezembro de 185L 

Luiz Pedreira do Coullo Frrraz. 

DECRETO N. o 1.á92- de 20 de Dezembro ue 185á. 

E/era tÍ catltegoria de ScCf't7o de Bata!lu7o a compa
nhia aru!sa da reserra da (,'uarda LV aciona! do ilfu

nin'pio de São lloque da Província de São Paulo. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província 
de São Paulo, Hei por bem Decrel<l)' o seguinte: 

Art. 1. o Fica ele v a da ú c a thegoria de Secção de Ba
talhão, de duas companhias, com a designação de decima 
oitava, a companhia avulsa da reserva da Guarda Nacio
nal do Município de São Roque da Província de São Paulo. 

Art. 2." A referida Secção de Batalhão terá a sua pa
rada no lugar que lhe for marcado pelo Presidente da Pro
viueia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do !\leu Consellw, 
l\Iinistro c Secretario d'Estado dos Negocias ua Justiça, 
assim o lenha entendido e far.a executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em vinte de Deze;nhro de mil oitocentos cin
coenta c quatro, trigcsimo terceiro da Indcpendencia c do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

José Thomaz 1Yabuco de Amujo. 
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DECHETO N." 1.4\>3 - ue 20 de Dezembro de 1854. 

Redu~ a seis compan/iias o Batallu7o de oito comprt
nln"as da Guarda Nacional da Frcguezia d'JS Afogados 
da Prodncia de l'crnmnbuco; c crca hum Batal/u7o 
de sei.~ com7vmhias na Parodtia de Santo Amaro do 
.Jaúoali7o da mrsma Prori11cia. 

Altcndcndo ú Proposta do Presidente da Província 
de Pernambuco , Hei por hem Decretar: 

1\rt. Lo Fica reduzido a seis companhins, c des
lignuo da Parochia de s~nto Amnro de Jahoatrw, o Ba
talhão de lufantnria de oito companhias da Guarda Na
cional da Frcguezia dos Afogados da Província de Pernam
lmco. 

Art. 2. o Fica errado na Parochia de Santo Amaro 
de J;dwatão da referida l'ro,·ineia hum Batalhão de In
bntaria de seis companhias da Guarda Nacional do ser
' i~·o actiro. 

Art. 3. o Os llatalhõcs terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados 1wlo Presidente da Pro
' incia na conformidade tia Lei . 

• Tos é Thom<Jz l\abnco de Ar<Jujo • do l\Ieu Conselho , 
~linistro c Secretario d'Estndo dos Negocios dn Justiça, 
;1ssim o tcnl1n <·nLPtH!ido c faça <'X<'Cutar. Pal;1cio do Hio 
de Janeiro em \Ínle de Dezembro de mil oitocentos 
cincocutn e quatro, trigesimo terceiro da lndepcndencia e 
do I mpcrio. 

Com a Iluhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

J os,~ Tito ma z N aÚUI'O de Araujo. 

-----
l>ECRETO N." 1.4~H- de 20 de Dezembro de 183l . 

.lpjll'ow os Estatutos 1la Socicdwlc Flwninrnse Agricola 
estabelecida nesta Cdrtc. 

AllctHkndo no que l\Ic representou o l'rcsitlenle tln 
~IH"Íf•rJ;ti(l' f-"lil!IIÍIII'II'I' .\~iÍI'O];t l''fil!Jt'Jcl·jiJa ll!.':'iil f'!'•rll'; I' 



()c conformidade com a l\Iinha immcdiala Resolução de 18 
do corrente mez , toma(la sobre parecer da Secção rios Nc
gocios do Jmperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta 
de 23 de Novembro ultimo: Hei por bem Approvar os Es
tatutos da referida Sociedade que com este baixão. Luiz 
Pedreira do Coulto Ferraz, do l\Icu Conselho , ~linistro c 
Seeretario d'Estado dos Negocios do Impcrio, assim o lenha 
entendido c fura executar. l'alacio do Hio de .Janeiro em 
vinte de Dezembro de mil oitocentos eincocnla c quatro, 
lrigcsimo terceiro da Indepcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Luiz P1•dreira do Coutlo Ferraz. 

Estatutos da Sodedadc Fluminense Agl'icola. 

T!Tl"I.O I. 

Do (rm c composiri!o da Socic!Í!Idc . 

.\rl. l." A Socictlaue Fluminense Agricola ll•m por 
fim a cullnra do terreno, a cria~·;ío dos nnimacs domesticos, 
c dill'undir no Brasil os conhecimc11tos ngrieolas. 

Art. 2." A Socicrlaue Fluminense Agrícola hc humn 
associaçiio anonyma com o capital de cem contos de réis, 
dividi(lo em duas mil acções de 50 7 000 cada h uma. 

Art. :1. o O capital de cem con los de n~is poded ser 
nugmcnt.ado por meio de nova emissão ()c acçües se o pro
gresso da emprczn o exigir, e a Assembléa Geral dos Accio
nistas julgar essa emissão vanlnjosa, e opportunn. 

Art. !1-." A duração da S'Jciedade ser:• de dez armos 
contados llo dia em que a Sociedade tomar posse da Fa
zenda que pretende comprar; cujo prazo poderá ser proro
gado por autorisa<;ão do GoYcrno Imperial. 

Art. 5. o Se desgraçadamente acontecer que hum terço 
do capital , c fundo de reserva seja ahsonido, a llirectoria 
convocará irnmediatamente a Assembléa t:eral de Accionistas, 
P mostrando por hum relntorio, c balan(:o o csta•lo da 
Sociedade, esta se dissolverá, c liquidirá sua responsabilidade. 

Art. 6. • As acçõcs serão transferidas por assentamentos 
Plll T.irro proprio 1la Soricdarle. 
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TITULO H. 

Da Assembléa Geral e eleição. 

Art. 7. • A Asscmhléa Geral nlio se poderá constituir 
sem a comparcncia de Accionistas que representem a qH;urn 
pnrtc tlns ncçõcs ; c com este numero deliberará legalmente 
~obre qualquer nss•Jmpto, <Í cxcepçtío de nugmento de ea
pit;il, c dissolução da Sociedade para cujos casos he posi
liramcnte cxgido, que se achem presentes Accionistas possui
dores de duas tcr~·as partes de acções, admíttindo-se procu
raçües de Accionistas representados por outros Accionistas. 
Os votos serão contados , hum por cada cinco ncçõcs; n<1o 
podcntlo catla Accionista ter mais de rinco rolos , seja qual 
for o numero das acçõcs que tiver. Entende-se por Accionistas 
nquellcs, cujas ncçl•cs se acharem averbadas dez dias antes 
de qualquer rcuniJo. 

Ar I. 8. o l'or cscnsn, fallccimcnto, ou fallimento, c mes
mo auscncia prolongndn de quahJirer dos )Jembros da llirecto
ria, se proccder;í <Í eleição de cwlro q11c o substilun. 

nrn.o m. 

Dt1 Arl/llinistrrlf'iio 1la SociNlmTP. 

Art. !J. • A Sociedade scní administrada, c representada 
por huma Dircctoria composta de Presidente, Yice-Prcsrdcnte , 
Secretario, Thcsoureiro, c Fiscal. Esta Directoria serti eleita 
pela Asscmbléa Geral dos Accionistas por maioria relatira 
de votos. Sú poderá funccionar por dous mmos, mas po
derá ser reeleita. 

Art. 1 O. A Directoria assim cieita, se considerará mu
nida de plenos podt~res com tine c geral ;Hlministraçtío na 
gcstao dos npgocios da Sociedade; excepto os casos especifica
dos nos presentes Estatutos da exclusiva competencia da Asscm
hléa Geral. 

TITI.'LO 1\'. 

Da Directoria. 

Art. 1 t. Compete á Directoria: 1.• fazer contractos: 
2. o nomear, c demitlir empregados: 3. o arbitrar ordenados, 
P gratifir·açõcs, c autorisar dcspC'zas e\traortlinilrias dentro dos 

I 
~ 
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limites dos fundos Sociaes: fi .. o deliberar sobre a conveniencia 
c applicação do fundo de reserva: 5. o tomar conhecimento 
de todos os negocios em que o !'residente exija hurna deci
são collcctiva. 

Art. 12. As deliberações da Dircctoria serão tomadas 
por maioria de votos : quando porêm o l'rrsi<lenle se achar 
isoi<Hlo, pO<ler;\ se lhe parecer comcnicntc e o negocio for 
de grande importancia convidar hum dos maiores Accionistas, 
c em ultimo caso convocar a Assernblí~a Geral. 

Art. 13. Compete iÍ Directoria formular o Hegulamen
to conveniente para a boa exccn{'ão destes Estatutos, fixando 
o 1lia , c lugar das suas Sessões ordinarias, o numero e ha
bilitações dos empregados que forem indispensaveis : convin
do que h uma dessas Sessões ao menos, seja feita de tres em 
tres mezes no E>tahelecimento Social para oculnrmente co
nhecer do seu estado, c pro\ itlenciar sobre o seu engrande
cimento. Este 1\egulamcnto serrí discutido em Scssilo em que 
se rcuna a Direeturia , e tres dos maiores A ccionistas, que 
para esse fim serão convidados ; c reputar-~c-ha vencido 
aquillo em que se accordar por dous ler~·os dos votos pre
sentes. O que for vencido será logo posto em execução. 

TITULO V. 

Dn'eres dos JJI emfn·os da f)irrrtorin. 

Art. 1 'i. Ao Presidente da Directoria compete : 
§ 1. o Presidir os trabalhos da Direetoria, c da A~scmbléa 

Gerai de Accionistas : 
§ 2. • Apresentar á Assembléa Geral nas Sessões annuaes 

hum Relatorio circunstanciado dos trabalhos do Dircctoria, 
com o Balanço geral : 

§ 3. o Assignar lodos os contractos deliberados pela Di
reetoria, c representar a Sof'i,~dade rcrantc o Governo 1 mpe
rial , e os diversos Poueres do Estado. 

Art. 15. Ao Vice-Presidente compr te fnzer as vezes 
do Prcsid<~ntc nas suas faltas, ou impPdimcntns. 

Art. 1 G. Ao Secretario compete rrdigir as Actas, Offi
cios. Rt•pre'ierllnções, n formulnr os Hdalorios annuaes do 
Estado da Socieu;ule. 

Art. 17. ,\o Thcsoureiro comrete : 
§ 1. o Receber, e ter em boa guarda os dinheiros da 

Sociedade. 
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:') 2 " Conservar sempre em cni1a dous contos de rl-is, 
~~ com toda a quantia excedente entrará para hum tios Bancos 
rlesta prnça em conta corrente de juros com a Sociedade ; 
c as retiradas que fizer serão por dcliberaç<ío da Jlirccloria 
consignada na Acta. 

§ :3. o Pagar contas, folha de sala rios a empregados e 
lrabalhatlores, ferias, e todas as demais obriga~·õcs que lhe 
forem apresentarias com o pague-se do Presidente da lli
n•rlorin, Yisamento do Fiscal, confere Jo Guarda-Livros, 
P nssignatnra tio t;erenle, e So!J-I;ercnle a respeito de ohjectos 
pu r dles comprados, justos, c recebidos com entrada para 
o Estabelecimento. 

Art. 18. Ao Fiscal compele zelar, c fiscalizar os in
kn•sses da Sociedade ; c no tocante lÍ receita c despcza, a 
esnipluraç<ío c documentos lhe serão franqueados onde quer 
qun clll's C\bliio sPrn rt'SPI'Ia r)p nlgum, para que possa 
indicar c propor íÍ llin·doria de 'i1 a 'oz, ou por esrripla 
tudo quanto entc~ndcr •·or11 enienl!·, para ser tomndo em 
consideração. 

TITI'LO Yl. 

TJos ,l l'clfllltS{OS. 

Art. J 9. Os Accioni:-tas rPalisar;1o as suas entradas 
em raixa dentro do prazo que a llirectoria marcar; devendo 
ser a primeira de dez mil réis por cada acç<ío , c as mais 
t•nlradas na l"úrrna que a mesma llirectoria deliberar . 

. \r!. 20. Os Acrionislas que deixarem de fazer qual
qllcr das entradas até quinze dias depois do prazo marcado 
pela Dircctoria , perderão o direito á acção, ou aeções que 
tiverem, revertendo em favor da Sociedade qualquer en-
1 r a da que tenhão feito ; podendo a Sociedade dispor • das 
ditas acçües como suas; salvos os casos imprevistos que 
serão considerados , c altendidos pela Dircetoria. 

TllT LO Yll. 

lJo Grrcn!P e Sob-Grn!nle. 

\ri. 21. Os Srs. Luiz "ariJ rn~sihir Hiriere, e Luiz 
.Jo,r'· Ernilio Hullier na qualillatle de (~erenlc c Sob-l;erente 
~~~·~la Sol'icdadc ficilo obrigados ao fiel cumprinwnto do pro
t;r<lfll:J IJIIC fizerilo c ··orTe impresso, e para esse lim rad:1 
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hum de pcrsi, no seu ramo, irulicará por cscrip{o á llire
ctoria, por intcrmedio do seu Presidente tudo quanto en
tenderem conveniente á bem da prosperidade da Sociedade, 
principiando pela escolha do melhor terreno possível para 
assentar a Fazenda modelo, por depender mais que tudo 
da compra do terreno o futuro da cmprcza , que Vili ~l'r en
tregue aos cuidados dos mesmos Srs. Gerente, e SolJ-(;t~renlc. 

Art. 22. Os referidos Gerente, e Soh-Gercntc como 
subordinados ás ordens, c deliberações da Directoria , fi
cão mais obrigados á fiCI , c zelosa execução ddlas; c 
rcsponsavcis pelos abusos de confiança , c excesso do man
dato que por ventura pos~ão commetter , compronwllendo 
os intcre~ses, c credito da Sociedade. 

Art. 23. O Gerente, c Sob-Gerente fiLão mais obri
gados a fixarem sua rcsidcnria lwbitual na Fazenda mode
lo, e a não sahirem dnhi se não para tratarem dos Nego
cios da Sociedade com sciencia da llirectoria , com licen~·a 
ou a chamado desta ; sendo-lhes vedado negociarem por sua 
conta , e menos emprchendercm obras , fazerem compras e 
contrahircm diridas e quaesquer obrigaçües onero~as para 
a Societlade, sem estarem para isso autorisados pela Dire
ctoria por escriplo em pedidos, propostas, e orçamentos le
vados ao conhecimento da mesma Directoria , sob pena de 
responderem pelos prejuizos resultantes do abuso. 

Art. 2'•· A cada hum dos (;crentes, c Sob-Gerentes a 
Sociedade promette a propriedade exclusi\'a de duzentos e 
cincocnta acções desta Sociedade, as quaes ficarão reserva
das c depositadas na caixa Social em garantia da sua gc
rencia ; tendo cada hum dcllcs o direito de transferi-las, 
com tanto que no acto da transfercncia fique depositatlo na 
caixa Social o valor em dinheiro corrente das act;ões trans
feridas , na razão de cincocnta mil róis por cada acção; 
capital e5te que não poderão retirar, mas poderão rmpre
;!1-lo "ll\n YCZ em ac\.'l>e5 dJ S.xie.bdt>. em mmwr•• i:1tal 
3- •rle til ·~rem tr.1n~ft'rid•J. continu:mdt) ~'mprt' t'lll o\q' '~lltl. 

Art. :l5. .\' acçúe5 promeltida• a•' Gt'rt'n\t'. ,, ~·b
l;erentc ~!.l•ztlfã') das mesmas Yantagt>ns c pril ilcgio~ CJilf' 

gozarem as demais acções da Sociedade. 
Art. 2(). Sú depois de seis annos de cxcreicio, conta

dos do di<l em que a Sociedaclc tomar posse judicial do 
trrrcno que pretende comprar, lw que o (~en~nfe, e Snh 
(;crente poderão pedir a ~na demissão, com tanto que lc~
nhrto ari,aclo hum :mno antes iÍ Soriedade, para nnnw:u 
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outros que os susbtituüo, com reciprocidade da ~ocíct1ade 
a respeito dos Gerentes. 

Art. 27. No caso de morte do Gerente, e Sob-Geren
te antes de findar o prazo dos seis armos de excrcrcw , os 
herdeiros do fallecitlo só lerão direito a quareuta arções 
por cada nnrro de C\ercit'io das duz1'11las ~~ ci11coenta acções 
promcttidas, findo~ tpte sej;1o os seis nnnos de e...:errieio. 

Art. 28. lJo lueru liquido que apresPntarem os llaL:u
ços anrruaes se deduzirá cinco por cento para o (;en•nte, 
e outros cinco por cento para o Soh-(~ereutt~; e por conta 
deste interesse a Sociedude se obriga a fitzer-lhes hum 
avanço mensal até a quantia de f:e;;to c cincoenta mil n'•is 
para cada hum em conta corrente de juros na razão de nove 
por cento ao anno, começando o aranço do dia em que 
se tomar po~se do terreno. 

Art. 29. Se o Gerente , c Sob-Gerc:tfc se despedirem 
da Sociedade antes do prazo mareado dos SPis a11rros de 
exercício, rr;1o lt~r<1o direito ;Ís UIIZt~:rlas e t:iuroerlla aq·ões 
prometi idas a cada lurrn defles, e serr1o responsavcis iÍ 
Sociedade pelos avanços rJuc tii'Prern recebido, c seus juros, 
c por todos os prejuízos percas c darnnos que por rcntura 
thcrern dado á Sociedade duraute a sua gerencia. 

Art. 30. Os presentes Estatutos scriio .1ssignados pelo 
Gerente, c Sob-Gerente perante duas tcstc•rnunlias para na 
parte que lhes diz respeito serem suas disposições conside
radas como hum rcrdafleiro contraeto, c terem tiurta força 
c l'igor em juizo c fóra dellc, como se fossem lançados em 
Eseriptura publica. 

TIJTLO Hll. 

F11nrlu dr• rcserea, t• divirlellr/o.~. 

Art. .'H. Alt\m •los dez por cento do interes~c coir
fcriúo pelo Art. :!R no Gerente. r SolH:ercutc se deduzi!'iÍ 
mais do lucro liquido que apwscutarcm os Balanços an
nuacs seis por cento para fundo de reserva , c do resto 
se fará diridendo pelos Arcionistas na propor~·;to que a As
scmbléa Geral deliberar. 

Hio de .Janeiro em Scss;1o d'.lssemhléa (~cral dos Arf'io
nistas aos 2!:.1 de .Julho de I S5 '1-. - Jlr. J. Si;:;awl, Presirlen
tc.- Dr. J:rnilin t:crrno11, Secretario.- ~lanoel Jnto•Jio (;o
mcs Pereira .Junior. Tlresoureiro. -- ~Janocl Constao tino d' Al
meida, Fiscal.- Luiz Hevierc, (;crente. - Ernilio Huffier, 
~oh-Gerente. 

---------~~---~. 
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DECRETO N. • 1.~95 -de 20 de Dezembro de 185ft. 

Approra o augrnento do mpital CÚl Companhia de lllu
minaçüo a gaz. 

AttNHiendo ao que ~Ie rrprr•sentou o Presidente da 
Compauhia de lllumirwção a gaz estahclrcida nesta Côr
tP, e de conformidade com o Art. 2l dos Estatutos que 
bai \Úrão com o Decreto n. • 1.179 de 25 de !\I aio de 
1853: Hei por hem approvar a deliberação tomada em 
AssemLiéa Geral dos Accionistas da wesn1a Companhia, 
para que o seu c<~pital de mil e duzentos eoutos de réis, 
marcado no Art. 3.• dos referidos Estatutos, sPja aug
mentado com a quantia de trezeutos contos de r!·is repre
s~ntados por mil acções de trezentos mil réis cada huma. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Nego cios do lmperio , assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio tio Hio de Ja
neiro em vinte de Dezembro de mil oitocentos cincoeuta 
e quatro, trigesimo terceiro da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade ·o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra:. 

DECRETO N. o l.M)6- de 20 de Dezemhro de 1 S5lJ. 

Estabelece a maneira por que o Suprnno Triúww/ de 
Justi!;a dn·e proceder Li rais,lu da rc!arilo nominal 
dos .11 agistrados, mandadas organi.wtr pdo Derreto n." 
024 de :W de Julho de 18~1.1. 

Hei por hem, Usando da attribuição f[Ue J\lr~ con
fere o Art. cento e duus par<Jgrapho doze da Constitui
ção, Decr!'tar o seguinte : 

Art. 1. o O Supremo Triburwl de .Justi(_:a prorPdl~rá 
todos os annos á rcvisüo da relação nominal dos ~bgis
tr;Jdos, organisada em collSCflltellcia do Hr·gulamrnto nu
mero seisceutos e vinte <pratro de rintc norc de .Julho 
de mil oitocentos quarenta e uorc. 
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Art. 2." A revrsao tem por fim : 
1. o A inclusão dos Magistrados noramentc nomeados. 
2." A exclusão dos promo\·idos, aposentados, demit

tidos, ou fallecidos. 

3.
0 

11 d;·duq·ão do tempo que, conforme a Lei nume-
ro quinhentos cincoenla e sete, de vinte c seis de Julho 
de mil oitocentos e cincoi•nta, e Decri'los re,pecti1os, 
rr;io he contado para <lntiguidade. 

Art. 3. o A rt>lação IJIIC se lizer, 1'111 consequencia da 
revisão, scr;í publicada até o dia primr~iro de Ahril, e 
lcr;í rigor eHHJnanto não for suhstiturda pela que se orga
nisar na Stguinre rnisão. 

Art. fJ.o i'uhlicada a n•!ação, podrm contra ella re
clamar os Magistrados prejudicados. fazendo-o dr!ntro de 
dr~z n11•zes os da Província dr~ Mato-Grosso, e dentro de seis 
mezes os dr~ todas as outras. 

Art. f>. o Esras reclamaçÕi'S não trrflo dfeito suspen
~iro, c a rdat;;io preraleceri1 ai!~ Si'l' altr~rada. 

Art. () " Se a rPclamaç;lo for attendida , o Supremo 
Tribunal n~mf'ltcr;í ao Govemo, e publicar;í a alteração 
que for f1~ira na relação. 

1\rt. 7. o Se em rnzão do tempo llcar prr•judicado o 
julganH•uio do Trilmnal para o anuo corrente, ser;í tido 
t'lll eonsideraç;lo na rnisão do anuo futuro . 

.Tos1~ Thomaz 1'\;iiHJeo de Araujo, do Mr•u Consdl10, 
nJinistro e Si'ert'lario d'Esrado dos Negocias da .Justiça, 
o tPnha as~im entendido e faça executar. Palacio do Uio 
de Janeiro r·m vinte de Dezembro de mil oitocf'ntos cin
coenta e quatro, tJ·igi'sirno terceiro da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Jos/ Tlwmrl;; N11fmro de Araujo. 

=::zu::e se .. --



'lll 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO DIPERTO DO BHASIL. 

'lmro 17. PARTE 2.• SECÇÃO ()8." 

DECJ\ETO N." 1.4!)7-de 23 de Dezembro tk 18:-J~ . 

. tpprora a Tabella dos emollllneulos que se dct·ell! ])(TI'cbcr lllts 

.'le1-rc/arias das Faculdades de Jl cdicina desta Ctlrte 
e da Cidade da Bahia. 

IIei por hem, na conformidade do qtw di,pi'w o Art. 
182 dos Estatutos que bai dnío com o lJecrelo 1:." l .:~87 
de ~8 de Abril do corrente armo para as Faruldades de Mc
dicirw do Impcrio, Approrar a Tabella dos emolnntel'(os que 
se derem perceber nas Secretarias das referidas Fncnldades, 
n qual com este hai\a, assignada por Luiz Pedreira 1lo Coutlo 
Ferraz, do }Jcn Conselho, ~linistro c Sccrdario d'Estndo dos 
Negocios 1lo lmpcrio, que assim o tenha enkndido, e faça 
e'\cct~tar. Palacio do Hio de .Janeiro em vinte tres de De
zembro de mil oitocentos cincoenta c quatro, trigesirno tcr
,·eiro ela Indcpendencia e do frnperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o fmrerador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Tnbella dos emolumentos que se deyem co h nu· nas Secl'etal'ias 
das Fnculdndes de Medicina desta Ctii·te e da Bnhia , 

a que se ref@re o neueto desla data. 

Por Cerlidüo de exame preparatorio ........... . 
» de acto academico .............. . 
" de gráo de Doutor .............. . 
'' de IJllliiiJUCr objeclo pela f. a pagina. 

Por cada pagina que se seguir ............... . 
l'or Carta de Doutor ....•..............•.... 

)I de Boticario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

500 
t:-;:ooo 
2,J!OOO 
1-'t;OOO 

500 
4-)tOOO 
2-;:"000 
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Das ou! ras prolbsõcs medicas . . . . ......... . 
Pelos termos de qualquer natureza lan('ados nos 

Diplomas de Unirersidades estrangeiras de Doutor, 
de Cirurgifio ou Jloticario ............... . 

De Parteira e de outras proll,sües medicas .... . 

t.jtOOO 

q .. :~ooo 
1 ;;:ooo 

Pal<wio do Ilio de Ja neim 1'111 2.1 d1~ llczcmhro de 185.í. 

luiz Prdreira do r:oulto Fr•n·az. 

( hra (/ H!'l'rl{a (' (/.rrl 1/ nl'.\'jii'Z([ da llluslr!,,sima f'amara 
do Jfuninjn'o da f ·til'tr', }!11/'rf o an11u .lhmictj)(fl do I. o 

rf,. J (1/l!•iro a :J I di' /Jr•:rll!l!l'o til' 1 H:-,:;. 

Em f'lllllpriml'uto do ,\r[. :n da tr·i N." 108 de 25 
de Jlaio de 18 '10 : llrd por !Jern Ordenar que se execute, pela 
manrira ahaixo declarada, o Orçamrnto da Hcrcita, c a fi
xnçiío da DPspcza da Camara do JJnnicipio da f:ôrte, para 
o artHo Hunicipal do I." dr· .Janeiro a :n de llczcmhro de f S;i!). 

f:.\ I' I I I '1. O I. 

/Jo llr•l'lúto. 

A ri. f." 11,~ orçada a H ceei la da C amara .\Iunicipal da 
Córte , para o anuo a que este Decreto se refere, pro
venif'nle dos ob,if'dos r·ouslanlf'~ dos st•;winlt•s paragraphos, 
na tpia:lfia d<· trl'/l'll!os c llOI'f•nfa c dons contos Sf'iscentos 
t' fPlil!om• rnil n'.j.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :D2.Gtft 7:'"000 

~ t ." llllJHls!o dt' PntentP ~oLn~ o consu-
mo t.l'aguardPr:te .................... . 

§ 2. o Dito soh r' a irnpor!açno d'~ hehi-
das e~riri!unsas ...................... . 

L~ 'J 'o !')'f J I' I' ' 
t..)J oJ. I 1) f!~ O.j( 1:1 .••••• , ...••••• 

~ 'f." ~·Hl\1) Íli!JI•IS{tl II!IS ~f'l·!'f~S, ('alTo;;, 

•::1 r roça,; . L\ c. . . . . . . . . . ............. . 

···---------- ---

------
7f .000~000 

:t~.000,:-)000 
17. ooo.:· ooo 

:w. 000 ·~000 
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~ 7." 
~ R." 
~ ~~-' 
~ !O. 
~ 11. 
~ 12. 

Lict·IJ\':t-; a .\la~talc.• ..... 
F•'•ros dt~ arlll:l7,t'lls. . . . . ..... . 
llitos rir tahPrnas ............ . 
lJitos de qui laudas ............ . 
llilos d1· r a rros ............. . 
llifo~ d1~ rarTo~·a, ............ . 
I li los til~ ler rcnos da Caruara. . 
llilus de ditos de marinhas t'lll/111-

r!liCS .....•••••••..•••.• _ •••••....•. 

~ I :L ArrPndame11tos ,~;- krTenm dt• 
marinhas .......................... . 

.~ H. Landt•mio~ de lt:rTt•rru~ da Ca-
ruara ............................... . 
~ Li. Lnndemios 1lt> ll·rr,•nos dt~ mari-

rrhas ............................... . 
% 1G. Ernolume:1tns tle Ahads tlt• l'a':ts 

de uegocio c outras espccies ............ . 
% 17. r ndernnisação por mcdi~·;io de 

krrcnos de marinhas .................. . 
§ 18. Arrua\'f)cs. . ................ . 
~ 19. .Juros de Apolices ............ . 
~ 20. Prcmios de depositos ......... . 
~ 21. Hendimcnto de talhos ....... . 
c..: 'H Jrt d I' . -.~ -:... r o;; c a ençoes ........... . 
~ 23. Ilitos da Praça do Mercadn ... . 
~ 2~. (;ratillcação para vender pPixe 

pela Cidade.. . . . . . . . . . . . ........... . 
§ ;!;). Dita dl' naturalisa~·fto ........ . 
~ 26. llita tle Festiridades ......... . 
~ '27. Produ do de gt'neros rendidos .. 
~ 2R. Donatiros .................. . 
§ 2!1. 'lultas policiaes ............. . 
~ 30. Ditas de posturas ........... . 
§ ~li. llestituições e reposições ...... . 
~ 32. Cobrança da diYida adi~a, in-

clusive os fúros \'encidos .............. . 
§ 3:1. ltcndimcnto do ~Iatadouro ..... . 
~ 3L Dito da ponte na praia dos ~li-

neiros .............................. . 
§ :J.). Sobras ..................... . 
§ 36. Emissão de Apolices do segundo 

f'lllprcstimo para a construr~·Jo rio ~lata-
'1"111'•> ............••..•.•........... 

I 'f 000 ·:i 000 
I. !100-1:000 
1.200.'Ji'OOO 

li() i7 000 
::wo.:-;--ooo 

:!.OOO<i?OOO 
wo:-;--ooo 

:"!.{iOII-~000 

.>oo.--ooo 

1 í .000-7:"'0011 

1 oo.mooo 
t .000-ü:'OOO 

(iOO.itOOO 
:wo.:-;--ooo 
300.1!'000 

1 (). 000 ·!: 000 
30.000-;'::'000 

300.:7000 
100-?000 
500 -~ ()()() 

.jj) 
2.000.jjOOO 
S.OOO:;:;ooo 

22.000:--ooo 
1.000.:;000 

2. 000 .ti 000 
60.000 ·'tt 000 

.i- :J50.)'t000 
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Si :r1 IJJdi~lllni-<JI:ilo l(·ila pi·(o Tliesomo. 
~ :J8. Loraf,';io de ti'ITI'IIos rw~ diH!·n·n

tr•s praças para toldos 'olant "' _ 
§ 3!J. Inrc~tídmas de IPJTI'Iln~ ganhos 

por arruamellto ...................... . 
§ 40. Carimbos de rarrnr,·as ......... . 
~ ', l. f :mn a matan(·a di~ porcos c l'ill'

r~t·ir,ls, q111' de11~ começar a ser n~alisada do 
I " d(' .iauciro de 1S.)5, autoris;HJa pela 
L,·i i\ · (ilS de 17 de Setcmhro de 18;'51. 

-~ 'í.2. \lli.~llt·J de Proprios Mnniripaes. 

C.\ !TITLO 11. 

Da nespr:rt. 

2. ooo ;'f;) 000 
:wo.::-:-ooo 

12.000~000 
200.ii"OOO 

\ri ·) li< ;1 fi\ada a Pesp1•za da Camara Municipal da 
f <lrl1•, par" o illllto a que ••ste llr·rTP!o se rl'f(·re, rom os oh
i•·• los d1·<i;.:nildos no~ seguintes paragraphos na quantia de 
ln•z•~ntos c llil\f'nla •~ dous mntos seiscentos c quatorze 
mil réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.614._\/)000 

~ 1 . o St~crl'!aria .................. . 
~ 2." Contadoria ............ _ ..... . 
§ :J." Tlwsomaria, l'roruradoria e Agcn-

lr· .•..... ·• · ......•.•• · .•••...•...•. 
~ Í.'' Fisrnt•s I' (:unnlas lHnnicipacs das 

Freguezias da Cidade ................. . 
§ 5." Cnnnnissilo d1• ohras .......... . 
:)\ li • \d1 O!!i!rlo ...••.•........•••.. 

~ í. o Fúros. de terrenos orcnpados pela 
f :a rua r::. . .......................... . 
~ 8.'' ~latadonro d" S;1o t:lirislmiio ... . 
~ ti." \lwrtma e alargameulo de rua~. 
~ tO. (:airadas, stw corN•n ar::io e me-

llli;Í·amentos, inclusive o producto das rendas 
l'speciaes para e lias, de que l.ratiio os Artigos 
.',.;) c .w da Lei 1\.o (j28 rlc 17 de Setembro 
de 18.)1 ........................... . 
~ 11. Aterros, iiii:Ju.;ir•· '''lllt'r•rtfls er·un-

,,.,~Í il('<1n de Pst rada~ .................. . 
:'\i 12. CiJn.;fnu·çfir, 1k i' nl11•..;, I'Pndifir·l-

t.'<l<> ,. l'i'fl:"·"' d:" fJI!C e·ô~tem ......... . 

-------
11.800-~000 
11 .200-i!OOO 

8.817 J'tOOO 

2.1.1-20.;:--ooo 
fi.6J,o.:-:--ooo 
t.2oo.::-ooo 

1-0 ·i!'()()() 
1 !;.L',OO.:i:OOO 
tO. OOO.ij:-000 

1 ()(). 000 ·":!' 00() 

:W.(l00--::'001) 

:20. 000 ·"':"' 000 



§ 13. Limpeza da Citiatie, inrlusilf'" 
gratificação dos Guanias das pontes tlc des-
pejos na praia de n. Manoel, e Prainha ... . 

§ 14. Desmoronamentos ........... . 
§ f5. Muralhas ................... . 
~ 16. Caes, e reparos dos da Impera-

triz, praia dos i\li111~iros e São Christov;lo. 
§ 17. Heparos tios l'roprios i\lunicipaes, 

a saber : o Pa~o Municipal, Praça do Mer
cado , Matadouro c Barrac;lo dos afrieanos. 

§ 18. l'lantio de arroredo c conservação 
do que existe ........................ . 

§ 19. Rceonstrneção da estrada de San-
ta Cruz. . .......................... . 

§ 20. Faclura da estrada tio Matheus .. 
Si 21. Obras nn Matadouro para a ma

tan~~a de porcos c carneiros, especialmente 
as que são necessarias para a factura de cur
raes provisorios para deposito dos mesmos. 

§ 22. Pagamento da divida JHISSi\a da 
Cama r a. . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

§ 2;3. .l uros de a69 Apolices, resto das 
Gl}() emillirlas do 1. o emprestirno para a 
obra rio now Matadouro, 9 por cento ..... 

§ :!L Amortisa~·ão do 1. o emprestimo. 
§ 25. .lnros de 200 Apolices do 2. o em

prestimo para a dita obra, 7 por cento .... 
§ 26. l\Ianuten~~ão dos africanos do de

posito, c gralifica~·iio do Adrninistrudor e do 
t:uarda na importancia de 712-t'OOO .... 

§ 27. Custas a que est;í sujeito o Cofre 
l\Iunicipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ 

§ 28. Despezas juuicines ........... . 
~ 29. Restituições e reposições ...... . 
~ 30. Impressão de balanços, aclas, & r. 
§ 31. Despeza facultativa, especialmente 

applicarla para levantamento ue plantas' 
desenhos, copia dos mesmos e compra t!P 

instrumentos. . . . . . . . . .............. . 
§ 32. Evcnluaes .................. . 

;{() 000~000 
7.000-:?000 

I O. 000 ·7:' 000 

t (). 000 .-: 000 

~ .OOil./)000 
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CAPIJI'LO 111. 

Art. 3." fif'ilo rm ,·igor, I'Oill•l permanentes, IJUae~
quer di~pu~i~···w~ dos IJenetos dP Orramento anterion~s, (JlW 

IH1n rer-;an·m p<~rticulamwnte so!Jre a fharilo da Hrn~ita ~~ 
llf'~Pf'Zil, ~~ lliio li'<'rt'lll ~ido t•xpre~~alllf'lll<~ revogadas. 

l.ni1 Pedn·ira d11 Cnutlo FPITaz, do .\ku Comelho, )fini.'
lrn ~~ Secn•tarin rl'htado dos .\q.;ncios do lmpcrio, 11ssiin •1 
frrrlra l'llft•r~dido, e fat;a n:ecutar. Palacio do Hin de Janeiro 
rm 1irrtr~ ~~ In·~ dr~ IJt'zembrn de mil oitocentos cineocnta e 
'Jllillro. !ri~··-inw lt•n·riro ria frrdPfWIHicn•·ia I' do lmpcrio. 

!J,t IIUI'Il urg,tui.'"~·,,u â (,llflrt/a .ltrr·ionol rlus .llwtit·ipius 
til' Jloyy-miriiJt, !Jmrir11, ,\ao Jo!lu do Hio ('fllru, 

• 1· .-1 rtn'•llflltll'tl da l'rorint'Úl dt.· .';'do Paulo . 

. \ ltr•rrdr•rHio ;i l'ropo~IJ do Prl'~iderrte da Pnn iucii! de 
~:ru Paulo , Hr·i por hem Deer1·tar o sq;uiute: 

Art 1." l'ica tTe;Hfo nos nluuicipios dr! ~logy-ruirim, 
Limeira, São ,Joao do Hio Claro, e Araraquara da Pro
liucia de Silo Paulo. hum commando superior de Cuar
tlas J\acíonaes, o tjual comprclwnder;í em lUogy-mirim , 
hum Corpo de Cara/laria de dous Esquadrões, 1:0111 a 
designação de terceiro, lrum Batalhão tle lufantaria de S 
companhias do serriço actiro, com a designação de ~ô. •, 
c 1 !jeq·ão de Batalhão de reserra de 3 companhias, com 
;1 designação de 1 O. o; em Limeira , 1 Batalhão de Infau
taria de ô companhias do seniço actiro , com a dc:-igna
(<lo de ~7. o, ~~ 1 companhia arulsa de n•sena com a 
desigua~·{Jo dr~ :1.'; cru S;lo .luao do Rio Claro, J Bata
Jhau de (i cuwpauhia~ do ~t'l'llr·rJ ar tiro, com a dPsigua
!.'dO ele :!'1.•, c I cnmpa11l1i.r ;n ulsa. c 1 Sec~·;ro d1; 
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companhia de rcsena. tendo c~ta a desigua~:<io 1l•~ 2. •, 
e a<JUella de 18. '; e em Araraquara , 1 Batalhão de Infan
taria de lJ companhias do s~rviço activo com a designa
ção de '29. o, c 1 companhia avulsa da reserva com 
a designa..:ão de 1fl. • 

Art. '2. • Os Corpos terão as suas paradas nos Ju~a
rcs que lhe forem marcados pelo Presidente da Pro\'incia, 
na fórma da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do 1\leu Conselho, 
!\Iinistro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça. 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Hio de Jaueiro em \'iute e trcs de Dezembro de mil 
oitocentos cincoenta e quatro , trigesimo terceiro da 
ludepcndencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Su<J Magestatle o Imperador. 

José Tlwma:: ilaú,u·o de Armrju. 

DEt:RETO N. o 1. 500- de 23 de Dezembro de 18j[J. 

A utorisa o J/ inistro e Secretario d' E.~ lado dos 1legor·ios 
da Juslifa a despender com a Sccntaria d' h'.~tado, e 
por conta do c:urcicio de 1853 -185[j , mais a qwm
tia de 10.5oo,mooo. 

Não sendo sufficicnte para as dcspezas com a Secrc
t<~ria 11' Estado , no cxercici(} de mil oitocentos c i ru:ocn ta 
e trcs a mil oitocPntos cincoenta e quatro , o credito 
supplemeutar de quatro contos c oitocentos mil réis crea
do pelo J)t~creto numero mil duzentos oitenta e sete de 
trinta tle Noremi.Jro do anuo passado, em conformidade 
das disposições do paragrapho segundo do Artigo quarto 
da Lei numero quinhentos oitenta e nove, de nove de 
Setembro de mil oitocentos e cincoenta , e Tendo Ou\'i
do o l\leu Conselho de Ministros, Hei po1· bem Autori
sar o Ministro e Secretario d'Estado dos NPgocios da Jus
ti•:a a despender mais a q1wntia de dez contos e qui
nhentos mil réis , do que 1lará conta ao Corpo Legislativo 
na sua proxima reunião, para ser definitirameute appro
\'ado. Jo~é Thomaz Nabucu de Jr<~uju, do Meu Con~clho. 
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l\linistro e Secretario •l'Estado dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha cmendido c faça executat'. Palacio do llio 
de Janeiro em Yintc e tres de Dezembro de mil oito
centos cincoenta c quatro, trigesimo terceiro da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a Hubrica ~~~~ Sua 1\lagestatlc o Imperador. 

J os(: T!wmaz ilrdmro de Araujo. 

JJECHETO N.o 1.501- de 23 de J>ezcmJJro de 185á. 

Autvrisa v J/inistru c Sarrtario d' Estado dos ilegorio., 
da J 1/slint a dcspullkr I"Om os Tdc_qrapftos, c por 
l·onta do c.L·,:rr·in"u de 185:~ -1S5n , mais a r;uantüt 
de 11. 200.;-;ooo. 

Niio sendo sulliciente a 'IUantia rolada no paragra
Jlho sctimu do Artigo tl·rceiro da Lei de Orçamento pro
ximamentr linda para as desprzas com os Tclrgraphos, 
Hei por bem, de conformidade com o paragrapho segun
do do Artigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta 
e nore de norc de Setembro de mil oitocentos c cin
coenta, c Teu do Ou rido o Cousdho de J\linistros , Auto
risar o 1\liuistro e Seen•tario d'Estado dos Nt•gocios da 
.Justiça a despender, <llt1m da quantia rotada, mais a de 
onze contos e duzentos mil réis, do que dará conta ao 
Corpo Lcgislatiro na sua proxima futura reunião para 
Sl't" defiuitiramentp approvado. .José Thomaz Nahuco de 
1\raujo, do MPu Conselho, i\iiuist:·,l e .Secretario <!'Estado 
dos J\pgocios da .Justiça, assi 111 o tenha entendido e faça 
''Xccutar. Palacio do Hio de Janeiro em Yintc c tres de 
Dezembro de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigcsimo 
terceiro da Independeucia e do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

José Thomaz ll'abur:o de Araujo. 

I 

I 
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DECRETO N. 0 1. 502 - de ~3 de Dezembro de 185/J. 

A utorisa o :11 inistro c Sccre tario d' Estado dos jVtfJOcios 
da .! ust ira a dP.çpender com a 1 Ilumina~·{/ o pnú!icu, c 
por conta do e:rercicio de 1853 -185lJ nwis a qwmtia 
dr 13.fiOO.J't)OOO. 

Srntlo insulficientc a quantia votada 110 paragrapho 
d•·zesete do Artigo terceiro da LPi do Orçanwnto pro
ximamcntr fiuda para as despezas com a llluminaçiio 
publica , Hei por· bem , de conformidade com o paragra
pho segundo do Artigo quarto da Lei nunrcro quinhentos 
oitenta e nove de nove de Setembro de mil oitocentos 
c cincoenta, e Tendo Ouvido o Conselho de l\linistros, 
Autorisar o Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
da .Justiça a despender, alêm da quuntia votada, mais 
a de treze contos e seiscentos mil réis , do cpre dará 
conta ao Corpo Legislativo na sua proxima reunrao, para 
ser definitivamente approvado. José Thomaz Nahuco de 
Araujo, do l\leu Conselho, l\linistro e Secretario d' Estado 
dos Negocios da Justiçn, assim o tenhn entendido e faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte c tres de 
Dezembro de mil oitocentos cincoenta e quntro, trigesi
mo terceiro da lndcpcndcncia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o I rnpcrador. 

José Tlwma;;; f\Taúuco de A'·aujo. 

DECHETO N." 1.503 - de 2:1 dt~ Dezembro de 185ft. 

Aú1·c ao Ministro e Secretario d' Estado dos !Vt',fJOtios 
ria .Justiot hum credito supp!nnentar de 05.77~~.)j)!l7lt 
para otcorrer IÍs despe ::as, 110 r.rrrn'rio dt' 1 85/J -
1855 , r·o1n a Policia c Sf!JIO'tfll!'ll publica. 

Nilo ~endo sufncientc a quantia Yolada no paragrapho 
quinto do Artigo terceiro da Lei de ür~:amPnlo em ,;gnr 
p:rra as dcspczas com a Policia e S<'gur;Jnça publica, Ht•i 
pnr hr•w, ÚP conformidade t'Oill o p;1ragrapho "~'~!lndo 
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do "\rtigo quarto ria LPi nu!IH•ro quinhPillos oitl'llta " 
rt0\'1! til! nove de Setembro de mil oitocento~ e cincoen
ta, c Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar 
o Ministro e Secretario d'Esta1lo dos Negocios da Justiç:1 , 
a dt•spentlrT. al11

111 da quanlia rotada, mais a de sessenta 
f' cinco contos setecentos sPtenta 1: dons mil IIOI'f!eentos 
sl'!enta f' quatro r(·is. dn que dará conta :10 Corpo Le
gisl:ttiro, ua sua proxima rPuni;Jo, para S!!r delinitira
lll!'llt•• approrado. .José Thomaz i'\abueo de Araujo. do 
i\lcu Conselho, Ministro e Sl'crrtario d'Estado dos Nego
cios da Justi~~a, assim o lf'nha Pntcndido c fa!_'a ewcntar. 
Palacio do Hio de .Janeiro eru \int!' I' trrs d1! Dezembro 
de mil oitocentos eirwoPnt:t I' IJtlalro. trigesimo terceiro 
da lndPpcndrneia e do lrupr•rio. 

Com :1 llu!Jriea d1• Sua ~l:tgr:stade o Imperador. 

T>ECI:ETO i\." UiO!J- de ~3 dr Dezembro 18iifl. 

A 11/orisa o Jhm"stro e Stt'rt'lan·o d' Hstado dos A1·gon·os 
da ./ustz~·a 11 despender com a r·mubu·rüo c Mts

trnto de presos, r por conta do r:rrrn'rio de 1853-
185á. mais a 'JilrmJio rk !1. 800.;'::'000. 

Sr>nrlo insufficiente a quantia ,-otada no paragrapho 
dPzi'~Pis do Anigo terceiro da Lei de Orçamento proxi
mamcurP finda para as dPspezas com a conrlucção e 
~nstrnto de presos. Hei por IH'm, dr eouformidad!! com 
o par;1grapfto sPgundo do Artigo quarto da Lri numero 
quinhf'ntos oitenta e norc de nove de Setembro de mil 
oitocentos e cineoenta . c Tendo Ourido o Conselho- de 
Ministros. 1\utorisar o Mini~tm c SPeretario 1I'Estado dos 
I\' ego cios da .Justiça a tlr>spetl!ler, alêm da quantia votada, 
uwis a de quatro contos c oitocentos mil réis, do que 
llará conta ao Corpo Lr>gislatiro, na sua proxima futura 
reuuião. p<~ra ser dl'linitiramertle approrado .• fos1~ Tho
lllaz 1\'abueo de Araujo. do Meu Conselho, Ministro e 
Sf•cn•rario d'Estado dos i\egocios da Justi~:a; assim o lt-
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uha eni4'1Hiido f' faça «>xccutar. Palacio do ltiu de .Jauei
ro em 'in te t~ Ires de J)l'zrmbro de mil oitocentos cin
rocnta c quatro , trigcsimo terceiro da lndepcnclcncia c 
do Impf'rio. 

Cnm a Tiuhrica de Sua ~lagcstadc o 1111peraclor. 

.J ost~ Thoma:: X almro rlt , I 1'1111 jo . 

. l11torisa o .lli11istro t' Sco·ctario tl'Estrulo do.' Jlir,rJol'ios 
da ./ ustirá a drspe11rler rom a Casa de Corrcr:çrlo 
l' rrparn.ç de Cadtas, r por co11l1l do <":rcrcicio de 
1853- ·1tl5li, mais a qwwtio de 5.000.::1)000 

Não sendo suflieicnte a quantia \"ütada no paragrapho 
quinze do Artigo terceiro da Ll~i de On:amenlo proxima
mente linda para as despczas com a Casa de. Correcção 
~~ reparos de Cadêas, Hei por bem, de conformidade com 
o paragrapho segundo do Artigo quarto da Lei numero 
quinhentos oitenta e noYc de nove de Setembro de mil 
oitocentos c cincoenta, e Tendo Ou\"ido o Conselho de 
Ministros, Antorisar o .l\linistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da .Justiça, a despender, ah'm da quantia vota
da , mais a de cinco contos de r(~is; do que darú conta 
ao Corpo Legislativo, na sua proxima futuril reunião, para 
ser definitivamente approYado. .Tosé Thomaz Nahuco de 
Araujo, do l\leu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios da .Justiça, assim o tenha entendido e faça 
Pxccutar. Palacio do llio de .Janeiro em Yinte e tres de 
Dezembro de mil oitocentos cincoenta c quatro, trigesi
mo terceiro da lndPpcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagPstade o Imperador. 



DECHETO N." Uiüü- de ~J de Dezembro de 1 85!• . 

.t1utorúa o Jll inistro c Sccre lariu d'l':stado dos LYegocios 
da Justiça a despender com a Ht'prcssllO do trafico 
de africanos, c por conta do c.tacicio de 1853-'185!!, 
mais a quantia de 2&. 000-~000. 

N<io sendo sullicientc para as tlespezas com a Hl•prcs
:,;-to do trulico de africanos 110 ~·wrcicio de mil oitoccu
tos cincoenta e trcs a mil oitoel'lllos cioeot•llta I' quatro 
o credito supplementar de \in te I' cinco conto~ d1~ réis, 
cn•ado pelo Decreto uuwero wil trczeutos setenta c cin
co de vinte üous uc Ahril do cotTt·nlc ;wuo, l'lll confor
midade das disposições do paragrapho st'gnndo do Artigo 
quarto da Lei lllli!H'I'O quinhentos oitt•nta e nore d1~ JlOYC 

de Setembro de mil oitocentos e ciucuentt , t' Tendo Ou
údo o Meu Co11sellio de Ministros, Hei por hem, \utu
ris<Jl' o 1\linistro ~~ Secretario d'Estado tios i\'q;-ocios da .Jus
tiç;l a uespentfa mais a quantia de YÍllle C eÍI!CO COIIIOS 

de réis, do ljlle darú couta ao Corpo Legisla tiro, na sua 
proxima reuuiãu, para Sf:'l' deliuitiramente approvado. 
Just'~ Thomaz Nahueo de Araujo, do Meu Consdho, 1\tinis
lro e Seeretariu d'Estado dos i\'rgoeios da ,lmti~·a, assim 
o tt·nha entendido e faça executar. Palacio do Hio dt~ Ja
neiro em \Íilk e Ires de lJ!'zemhro de mil oitocentos 
ciucoenta c l{ttai!'O, lrigesimo terceiro da Indep<'ndencia c 
do Imperio. 

t:om a Hubrira de Sua i\Iagestade o l:npt>rador . 

.lo.,/ Tlwma: iraúwo de Arrwjo. 

\ 

I 



DECilETO N. 0 1.50í-de 23 de Dezembro de :185h. 

A hrc ao Ministro e Srrrctario d' Estado dos Jrcgocios 
da JustÍfEt. !tum credito s1tpp!cmcntar de 25.000;i!)OOO 
para (l('t'OITcr rís drspc.:as, no c.rcrcitio de 185á -
1855, com a Hrprcsstlo do trafico de a(rÍ!'lliiOS. 

!'\;lo sendo snflieicnte a fJUantia votada no paragrapho 
onw do Artigo terceiro da Lei de Orçamento em vigor, para 
;1s desprzas com a llepressão do trafico de africanos, Hei 
por IH~m . de conformitladc com o parngrapho segundo 
do Artigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta c nove 
rle non~ de Setembro de mil oitocentos c cincoenta , c 
Ter.do Ouvido o Consdho dr~ Ministros, Antorisar o l\1i
n istro c Scerctario ti' Estado dos Negocios da Justiça a dcs
pl'ndet·, aWm da quantia votada, mais a de vinte c cin
t:o contos de réis, do que dará conta ao Corpo Legis
lativo, na sua proximn reunião, para ser definitivamente 
approvado .• José Thomaz Nahuco de Arau.io. do i\Icu Con
selho, Ministro c Secretario tl'Estado ·dos Ncgocios da 
.Tustica. assim o tenha entendido e faca executar. Pala
cio <Ío llin de .Janeiro em Yinte c tre~ de Dczemhro de 
mil oitocentos cincoenta c quatro, trigesimo terceiro da 
Indcpcndencia c do Impcrio. 

C.om a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

J ost~ Thoma:: !Vaburo de A rm'ojo. 



í -12'1 ) 

COLLECt]ÃO IHS LEIS DO DIPEHIO DO BHASIL. 

lU)lll 17. 1',\IUE 2.• 

DECHETO N." L50S d1~ :w de DeZPmbro de 1856. 

Aulorisa o trl'dito .mpplnncnlar da ftlliiiiÚ!l dt· 
5ri3. S23Jj":'li{i0 para as dc.~pe;a.~ do JJ i11istcrio 

da J/ ari11f111 110 t'.J"f'rcicio de 1S53 11 11:;5/J. 

\ão sendo snllicicntes as somm~s autorisadas pl'la LPi 
numero sei'iccntos sessenta e oito. de o11ze de Setembro de 
mil oitocr~ntos cincocnta t' dons. e pt·los Decretos nnnlf'ros 
mil tn•zr•IJ!os c nore e mil trezent11s setenta e tres, dt~ \inte 
de .Janeiro ~~ \Íntc e dous de Abril ultimos, para a~ dcspezas 
das verbas- Heformados - Arseuaes - Na vi os Armados
Transportes- IIospitaes -1\Iaterial- e Despezas Extraonli
narias e Evcntuacs -do l\linistcrio da i\Iarinha • no exercício 
de mil oitocentos cincot•nta c trcs a mil oitocentos cincocu
ta e quatro : Hei por !Jcm , na conforwidade do para
grapho segundo do Artigo lfuarto da Lei Bunwro qui
nhentos oitenta e nove, de IIO\'C de Setembro de mil 
oitocculos c cincoenra. e Tendo Ouvido o Conselho de 
l\linistros, 1\utoris~r o credito supplcuwnlar da !Jil:Jiltia 
de qniulwntos noventa e Ires contos oitocentos ri11te 
trcs mil seiscentos c sessenta réis, distrihuida pelas mcncio
Jladas n~rbas, segundo :1 Tabella que com cste baixa ilSsig
nada por ,Tos<' }iaria da Si Ira Paranlws. do ~leu Conse
lho, Wnistro ~~ S<•cn'tario d'Estado dos i\'egocios da Ma
rinha, devendo deste ;JUgmrnro de dcspr•za d:.~r-se conta 
ú Assemhléa Geral Legisla tira em tempo opportuno, para 
ser dcfiuitir:.~nH'Ilte approrado. O mesmo l\linistro e Se
cretario (J"Est:.~do assi1t1 o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Uio de Janeiro em trinta de Dezembro de mil 
oitocentos eincocnta c quatro, trigesimo tr~rcr~iro da Jndc
PcndPncia I' do Impcrio. 
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Tabella das quantias para as verbas aóai.ro tksig11ada.~, 
a que .~e refere o Decreto desta data. 

§ 2l Reformados ........... , ..... . 
S 11 Arsenaes •....... , .......... . 
~ 13 Navios Armados ............. . 
S 1lJ Transportes ................. . 
~ 1ü Hospilaes ................... . 
~ ~2 ~laterial .................... . 
~ 21J lkspezas extraordiuarias e even-

ruaes .............................. . 

Hs. 

lt.lt05.t'010 
3.1S7.~oon 

180 !J06.t2'>877 
!1. :27lt,Ji';Olt6 
2.82lt,iJ')867 

3lt2.72L:7'0ltH 

55. 50ft.~802 

5H3. 823.1i)Gü0 

Palacio do Rio de .Taut~iro f'm 30 de Dezemhro de 
105!1.- José Mnria da Siha Parauhos. 

DECHETO ~-" 1.:>09 -de :JO de lbembro dt~ l8;it 

Abrindo ao illinisterio da Fa:n11la hum credito wpplementar 
de 70.780.Jr563 para o exercício de 1853- :>1.. 

Sendo neccssario aug-mentar em algumns ruhricas de 
despezas do Ministerio da Fazenda no exercício de 1853- S:i. 
os cretli!os para ellas abertos na respectiva Lei do Orçamento, 
e nos De,·retos n. o 1 .306 d1~ 28 de Dezembro de 18.1);J , 
e 11." I .:37G de 22 de Abril do corrente armo : Hei por 
hem, ele couformidade com o § 2 " do Art. -'i·. o da Lt~i n. o 

SH9 de 9 de Setembro tlc 1 8;)(}, tentlo om ido o Meu Con
selho de Jiini,tros, abrir ainda o credito supplcmentar de 
70. 780-:?563 para as rubricas iwlicadas na Tabella auncxa , 
o qual sed levado em tempo competente ao conhecimento 
da Assemblt;a Gcrnl Legislativa. O Marqucz de Paran;Í, Conse
lheiro d'Estado, Senador tlo lrnpcrio, Presidente do Conselho 
de 'linistros, Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios 
da Fazcnrla c Presidcute do Tribunal do Thcsouro Nacional , 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio 
tle Janeiro em trinta de Dezcrnhro de mil oitocentos cineocnta 
~~ quatrn, trigcsimo terceiro da Indcpendencia c do lmperio. 

forn a Hubrica de Sna 1\'lagrstadc o Imperador. 

i"lrtrrflll': de 1'111 muí. 
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1abolla a que se refere o Decreto desta data autorisa11rlo o 
credito supplementar para o e:rercicio de 1853 - 5!~. 

§ 10. .Juizo dos Feitos da fazenda .... . 
~ 12. Consul<Hlm; .................... . 
§ 1 'í. MPsas de Hcnrlas c Collcrtorias .. . 
§ J.). Cw;a ria ;\loPrla .•............... 
§ J 7. T~ pngraphia .\acionai. .......... . 
~ 1 S. Oflicina de Apolir·cs ............ . 

8.000;jj)OOO 
H-. .5;}1 ~ 141 
10.000 ;!JI 000 
3.325 ;;>'i" !~4 
2.980:593 

tH ~os.:-; 
§ 22. 1\judas dn Cllslo a Empregados do 

Fazenda................................ 1.809;tllOOO 

Hs. 70. i80~56:3 

J'alacio do llio de .Janeiro em ao de Dezembro de 185'í. 

Marque:. de Paraná. 

llECHETO N.o 1.;)10-dc 30 de Dezembro de 18.5'í. 

Approra os Estatutos da - Associaçiio Srrgipen.~r- para o 
serriço de relioqur ]Jor wrio de Brtrros de rapar nas bar

ms da l'rurincia de Scrg1jJe. 

Allenrlcndo ao fJIIO l\lo foi representado por parto da 
Companhia organisada na Província de Sergipe sob a dcno~ 
minar:ilo de- Assoriar:;io Scrgipcnse --, para o scniço de 
reboque por meio dr~ Barcos de Yapor nas harras da mes
ma l'rorin('ia , c de confimnidade com a :\Iinh:J imme
diata flesoluç;io de dow de Outubro u!limo, tomada sobro 
parecer da Sr~cç;io dos Ncgorios do Jrnpcrio do f:onsclho 
d'Istado, C\arado em Consulta de trinta de Setembro anlc
ecdcnlc: Hei por hem Approvar os Estatutos organisados pa
ra a reft~rida Companhia , qnc com este haixão ;~ssignados 
por tniz Pedreira do Coulto Ferraz, do Meu Conselho, .Mi
nistro c Sccrcfario rl'Eslado dos Ncgocios do Tmpcrio, que 
;1ssirn o lf~nha cnlcndido , c faça C\Ccutar. Palacio do Uio 
rlc .Janeiro em trinta de flczcmbro de mil oitocentos cincocnta 
r' qnatro, trigcsinw terceiro da Intlcpendcncia c do Jmpcrio. 

f:nm a Hubril'a dr' Sua 1\Iagcslarle o Imperador. 
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l:statutos tia Assodaçào Sel·giiH'IISt'. 

C.\PITCLO I. 

J)a Compa11!tia. 

Art. f. u A Companhia denominada - Assoria~:ão Ser
gipen~e- tem por lim o servi~·o de reLoque a vapor nas 
barras da Prodncia de Sergipe. 

Art. ~-u A Companhia começará o ~ervi~·.o de reboque 
na Larra da Cotinguiba dentro do prazo de dezoito mezes coit
tatlo~ da tbta da approva~:ão do rontrado Jll'lo poder rom
JIL'tente, pelo menos com tlous Yapores de f(n~·a de GO ea
\allos, e da lota~:ão que for necessaria. O servi<;o nas outras 
harras ser<Í feito quando comier á mesma Companhia . 

. \rt. :1." O numero de Vapores poderiÍ ser augmenta
tlo , quando assim resolver a AssernLI<;a Geral dos Areionis
tas , e neste caso a Companhia poderá empregar os <{Ue 
e~cederem de dons em seniço alheio ao de que !rata o 
.\rt. 1." 

.\rt. Í." O fundo da Companhia ~crú de duzentos ron
tos de réis, dividido em duus mil ac~:ões de cem lllil réis 
cada huma. 

Art. 5. o Este fundo podtifiÍ se!· augmentado por n'leio 
de· nora emissão de aq:ões, quando o desenrolvimeulo da 
em preza o reclamar, ou a Assembléa Geral do~ Aecionistas 
o julgar conveniente. 

Art. (j, o Os Aceionistas poderão livremente dispor de 
~uas ac~·ües, com tanto <JUe a transfcrenria seja regi~lrada 
nos liHo~ da Companhia. 

Art. 7." O fundo da Companhia seriÍ reali~;ttlo por 
presta~·ões, quando a Dircctoria determinar, SL'gnndo as ue
ccssidades do serviço. 

Art. 8. o Os Accionistas sfio responsaveis unicamente 
peJo Yalor de suas acções. 

C.\P!Tl'LO I!. 

/Ja Administra~iio da Companltitt. 

Art. D." .\ Companhia será administrada por h uma 
I ti rectoria de tres l\lembros eleitos por maioria relali1a de 
'~>to< Pm \ "•cmblét~ Geral. 
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,\rt. 10. Os Ires llirertores nonwariio cl'eulr·c· si o l'rc~
siclertle, hum \'ic.:c-Presiuente, hum .\dministrador, c hum l:crcnte cai\a. 

Art. 1 t. A' llircctoria compete : 
1. o Determinar o numero dos J~mprcgados , nomea-los, e marcar-lhes Ycncimcntos. 

2. o CoutnH'tar, c autorisar despezas cxtraordinarias den
tro dos limites Jo fuudo em cai\a. 

:J." Hesoh-cr sohrc a cpw:ha c quantitativo dos di\ i
clewlos, e sohre o melhor e mais ~cguro emprego de quaes
qucr sornrnas disponircis • rtilo ncressarias ao c•pcdientc da 
Companhia, c ao furuJ,, de n~scrra. 

lk o Tomar couhcrirncnto dos lll'gocios em CJIIL' o Presidc~ntc exii:t hruna de<·i,;1o collectira. 
!'i." A~signar as acçiícs da Companhia. 

Art. 1 ::!. As de! i h<Taç,-Jcs scrilo tomadas por maioria 
d<~ votos, se pon\m o Prcsidcrilc uno appr01ar a delihcra
~·;1o tornada, poderá , se .inlgar I'OIIVCnic)n(c c o negocio 
for de grande importancia, recorrer 1Í Asscmhlc'a l:cral. 

Art. t:J. 1\o l'resideutc compete: 
1" Presidir os trahall10s da llirectoria, c da Asscmhléa 

2." Apresentar iÍ Asscmblc;a (;era I nas Sessões annuaes 
hum rclatorio circuustanciarlo dos lraballws da Directoria , 
e do estado da Companhia , c o halanço geral do anuo e<·onomico. 

:3." Assignar todos os contractos , e corrcspondcncias, e 
representar a Companhia perante o Governo. 

4. '' Com oca r ordinaria e ntraordinarimne~:tc a Asscmhll-a Geral. 

Art. 14. Ao Vice-Presidente !'ompclc substituir ao Prc
siclentc em todos os S<'lls impedimentos c faltas. 

Art. 15. .\o f:erentc-caixa compete : 
1." Receber e guardm· com segurança todos os dinhei

ros da Companhia, c fazer a sua clcspeza, apresentando men
salmente ao Presidcute hum halanccte do estado do cofre , 
e o halanço annual com a ncccssaria anticipaçiio para que 
possa ser cumprido o Art. 23. 

2. '' Dirigir a cscripturaçuo da Companhia , e propor iÍ 
Dircctoria pessoas habilitadas para f:uarrla-livros, c para caixeiro de eohranças. 

:].'' Substituir o Presidente no impedimento sirmrllane" 
tJ,•sfc~ . ,. dn \'i,·c·-l'rcsidP!itc , ,. tll!'~lllo IHI'i casos de li1l-· 
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tos de ;11nho~ , em quanto a Asscmbl{~a Geral rliío prcen· 
dl!'r a 'aga. 

Art. I li Ao A~lminislrador compete : 
t ." llirigir immediatamente a parte material do Esta

lwlccinwnto , c o E~ervi(,'o das pes~oas nellc empre~;-ulas. 
2." lnspercionar todos os tmbalhos, c fiscalisar lotlas as 

despezas que forem feitas com o material, e com as pessoas 
empregadas no serviço dos Vapores , barcos e armazeu!l anne
\os ao mesmo serviço. 

:J. o rropor á Ilirectoria todos os melhoramentos e pro
videncias relativas ao matcrinl tio I~stabclecimento , e hem 
assim as pessoas hnbililadas pnra serem cmpregatlas no scr
vi~·o dos Vapores, c mais objcctos a seu cnrgo. 

4 o Substituir o Gcrcntc-cnixa nos seus impct.limcnlos 
c mesmo no~ casos de falta, em quanto a Asst~mhlt'·a Gernl 
ufio preencher a vaga. 

CAPITULO JII. 

Da A.ssemb!l1a Geral 

Art. 17. A A-scmhléa Geral se eomp~-,e dos Arcionislas 
inscriptos trinta dias pelo menos antes t.le qualquer rcunifio. 

Art. 18. Será prcsiditla pelo l'rcsidcntc da Direeloria, 
senindo de Sccretarios os dons Accionistas presentes de 
maior numero de acções. 

Art. 19. A Asscmbléa Getal só se consitlera cnnstilnida 
quando presentes Accionistns que representem huma quarta 
parte, pelo menos, das acções da Companhia, c para disso
Jnçfio da Companhia , augmento de capital por nova emissão 
(I e acções, nomeação e destituição da nircetoria , será 
preciso que se achem representados (luas terças partes tias 
nq·ões cmittidas. A convocação será feita pelos jomacs com 
anticipa(,'ão de t 5 dias, e declaração de seu ohjecto í~ fim; 
mas em casos urgentes poderá ser feita por avisos cspeciacs 
da Directoria. 

Art. 20. Os Accionistns tcrfio hum voto por cada ires 
aeções , nenhum porêm terá mais de dez votos, qualquer 
que seja o numero de ncções que possua ou representem 
como procurador. 

Art. 21. Só terá validade a procuração t.latla a quem 
for Aceionista. 

Art. 22. Hc da pri\ativa attribui~:no d;1 •• \s~emhléa 
l;t·ral· 
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I ' Allerar c reformar os Estatutos com dt•pcuuencia da 
<tpprol·arào do Governo ImperiaL 

2." f:Jcger a Directoria. 

:J." Augmentar o capital da Cnrllpanllia, n~solrcr a sua 
nlirtrçao, ou n sua continuaçao, all\rn do prazo de privilegio. 

:,. " Destituir antes do tempo marcado as Tlircctorias que 
tiver eleito, se julgar rpte ellas não curnpn·m 'cus dert>f('s. 

Art. 2:1. Haverá h urna ~essiio armual no :uutirer·sario da 
in:-tallaç;1rJ da Compauhi:t, para a leitura do Hclatorio, 
apre~cntaç;1o rio halnnço, contas, & c., alem das C\lf'ilordina
rias qrw tcrJo lugar todas as rezes que o l'residefl(e julgar 
nt•res,arias . ou fon•m requeridas por Accionbtas que n·pre
'•'llfPill pel(j menos a SC\ta parte das ncçôcs cmittidns O 
BPlaforio e IJalant:o senio suhllleltidos :w f'\illlle de hurna 
r·"llllltiss;io df' Ires Ar·l'ionistns r;on:eados pela A~H'Ill!Jir\a (;fT;d . 

. \rt. 2'1. ,\.; rrl!a(·l:e.; 'Cr:io torlladn' pf'l;t rnainria rt'lnlira rir• \'I( (I<; rrr''l'llli•<;, 

t:.\1'1'1 rr.o 11 

lhspnsiçües !Jf'l'llr·s. 

Art. 2'). A Din~rtnria ~cnir;í por dou.; annos, P a 
~11a elr·iç.~o ~cr:i por e~crulinio ~r:rrl'!o. A !Jirceloria prídc 
~cr reeleita; t~m lodo caso ltum dos ~cus :\lt•rnhros del'(•r:i 
sPmpre fazer parte da norn IJirretoria Na rnesrna occ:tsii1o 
t> pl'lo rnt•smo mor!f) se prorerler:í lÍ elei('i'if) do Yire-Prc~idcnte . 

. \rt. 26. Para ~er lHemhro da Jlirectoria he preciso 
pns,;uir prlo mer·os dez acções da Compa:d1ia. 

Art. 27. Os Jfemhros da mrcctoria ~enirno gratnita
tnrnte, mas logo que os divirleodos excedao de 10 por "/, 
ter;1o parn diridir entre ~í como gratitir·nção, :30 por % ~obre o r-:ers~o. 

jrl. 2S \a falta por murte, au~encia, destituiçrio, 
i!llpo<sihilidade ah,;oluta 011 f'Cs~açiio da rJualidade de socio , 
e no impedimento por mais de dous mczes de qunlquer dos 
.\Jerubros da Dircctoria, se procederá a nova cleiçiio, pura 
u preenchimento da raga, salro no ullimo caso ~e o impedi
rnenío for do Presideute, porque en([io não lerá lugar a elei<·llo, 
embora exceda clle de dous mezes; mas srrvúá o Yiccl'residente. 

Art. 29. Tutlos os casos e rircurJ.,tancius nlio prcrislas 
por este' Estatutos SPr;Jo rl'snh idns tnnfnnnc o' precedentes 

~ -- -~~ --- m ~ ·::.~ ··-- ~---·=-- -. 
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e decisüt~s de associa~ües semelhantes, c como aconselh3r a 
razão c o bom ~enso. 

Art. 30 Qualquer contestação a respeito dos interesses 
da Companhia será terminada por arbitros nomrados n11 fúrma 
da Lei c Codigo em Yigor. 

Disposiçües transitaria.~ 

O~ An:ionistas que forem competentemente auto!Í,ados 
pela Companhia , promoYerão a inscripç.l\o dos vreseule~ 
b;talnlos no rcgistr., do Cornrnercio, como determina o Art. 
i\JG do Codigo Cornmercial , e t.la: ão todas as providencias 
neeessarias para a organisação da Companhia inculsivc a facul
dade de assignar os conlrados que elltenJ.ercm IICet~ssarios 
fazer com o Governo Geral c l'nnincial, e a encommenda e 
compra dos Yapores e mais perlencrs, podendo substabelecer 
os seus poderes em outros Accioni~tas, se o acto tiver de 
praticar-se na Prorincia, c fúra della em quem ftJr dt~ sua 
plena coufianc;a. 

A A'socia~·üo se con~itlcrar;Í dcflnilivamt~nte eonsliluida 
tia data da appror<~çilo deslt~~ Eslatulns, e do contrado a'si
g-: do com a lllt~sma As:;ociaOo , devendo sP~11ir irnmt~diu
tamentc a elt~i~·ão <le sua Direetorii.l para su!Jsliluir os Accio
uistas commi,sionados. 

Palacio do Bio d~ .Janeiro em :lO de Dezembro tlc 
1R:-1L 

Ltt ·:. Pedreira do Contto F1•rra::,. 

DECllETO i'l.' 1.0ll- de :w t.lt~ Dezembro de 10õlJ. 

Coiu'('{Ü' a Au.r;11slo Frrderico de 0/iaira r: Frtrft rin; 
Co~t!oll Jlririlcgio r:rd!lsiro por IJ1llll;c ani/OS para c.~
tabtlcn.,.nn 110 por/ o da Capit a/ da Jl rovinn'a de Per
IIIWzlmco lw11z 011 dous Vaport's, a fim de srNm Clllprc
grulos 1w ,\"t'l'riro do mesmo porto. 

Auenrlcndo ao que ~le rcprcsentt'trão Augusto Frede
rico de Olireira '~ Frederico Coulon; e de accordo eom 
o pan•c:Pr ela ~\eeção dos Ncgocios do Imperio do Conse
lhcJ d'Esr;tdcJ, (':\;tratlo em consulta de vinte c trcs de Março 



deste nnno, com a qual Me confol'llwi por Minha imme· 
diata Hesoluciio do f. o de Abril do 111esmo auuo: Hei 
por Jwrn Co;1eeder-lhes pri\·il1•gio exdusivo por quinze 
aunos para estahelecc1·em no porto da Capit<tl <In Proviu
ria de Pcmambuco luun ou dous Vapores, s1·gundo as 
exigeucias do commercio • a lim de serem emprPgados 110 
serviço geral e particular do mesmo porto, sob as cou
dições que com estt~ haix:lo assignadas por Lr1iz Pedreira 
do Coutto Ferraz, do ~leu ConsP!ho. l\linistro ~~ Secre
tario d'Estado dos Nt•gocios do lmperio, ficaudo pol'(~rn o 
respectivo coutracto dqwndeute da approva1;<1o da :\ssem
Lléa G1~ral Legisla ti r a. O mesmo ~1 i uistro e SPeretario 
d'J~stado assim o tPuha euteudido e faça executar. Palaeio 
do Hio de ,fan<'iro em trinta d·~ D1·zemhm de mil oito
centos cineoent:r e quatm, trigesimo krceiro da lndep,·u
deucia ~~ do lmpPrio. 

J,,u';;. l'cdrn'ra do Cuullo Ferra::. 

Colldit·iit·s ,·om lfilt: lu' t'OIIi'Niirlo pririlr',fjl·o r·.rdusiro para 
O CS/tlÚtln·illll'lllO de f'aJIOI'CS destinado.\· fiO Sl't'l't(O do 
JIOr!o da Capüal da l'rocillr:ia de Prrnamúuco, a que 
s1· rej{n.: o lhl'rilo desta data. 

1." Os Vapores dos crHJcessionarins, ou da Companhia 
que ell1~s organis;11·em, pn•star<lo socr:orro ;r todos os n;nios 
assim de vela co1no d,~ rapor IJIW se acharem eru p1•rigo 
ljlwr no anr:or<tdonro ou no porto, IJIWr nas su:1s proximida
d1~s. t1~11do para rsu~ lim o~ apparelhos lftle forem 11eces
sarios, enja quantidadt~ e lfllalid:rde Sl~r;!o rn:1rcados pelo 
llresiden((~ da Prorineia, 011rido o Capit;lo do Porto, e 
de aeeordo eom os couc,•ssionarios ou a Companhia. 

2." Os sohn!ditos Vapores transportariio as mercadorias 
fJtie se tiverem d1~ carregar e descaJTcgar dos navios 1f11C 
n<lo entrarem a harra, 011 nüo fiean~m no aneoradouro, 
facilitando o serviço fia carga e descarga, c reHJOVI'IHII) 
o fH!rigo a IJIH! s<lo SlljPitos os lll!•swos uarios po1· IH~I'-· 
maiii'I:ITI~IH f11ndt~ados no Lameir<lo. 

:1 ·• S1•rviriío •Js nH'SIIHJS V;q10res para leran•m, ~~ lraw · 
rr•rn •I•' bor•h !(n, c:r:111d1·.; n;II'ÍIJ~ <I•· nL1 i' de r;qJOr pro 



_..,~ tle portos EstrangPiros c do Impcrio, e que fica
,_ DO L:unf!irão, o-; passa~<~iros c mercadorias q11c impor
..-e- ou hou,·crem de recdJer· , podendo para este fim 

. ·IIII':IC:ar a bordo dos referidos navios as vezes que forem 

preciqs. 
A.• CorHiuzirão os ditos Vapores gratuitamente os em-

prt>1;:ulos puhlicos que tiH·rem 1le COIIllllllllicar com todos 
c.s sobreditos na\ios a~sim na ida como na \Oita, c além 
disso pre<.tarão rm caso de urg<~ncia qualqu<'r outro servi
ço fi1ra do porto que for rt>cl;mwdo prlo Prl·sidPntc da 
PrO\incia, mediante modica rctrilmiçüo; e licarfw sujeitos 
aos Rf'!::ulanwntos li!'caes {)IH~ s<~ estalwleccn~m. 

5.• (h preços dos fretes, sliccorros e transportes, de 
que tr:~tüo :~s eontlições L", 2." e 3.", scrüo estalwlccidos 
e n·~nlarlos em tabclla organisada pelos ennccssionarios 
ou pda Comp:lllhia, t~ approva<b pdo Pl'<~sitlcnlf' da Pro
\ ineia; nüo podl!ndo ser alterada a mesma tahella sem 
J•rc,·ia autorisaç;io do dito Pn~sidt•ntc. 

11.~ O scrvit;o dos Vapores couH•çarú no prazo qnc for 
marcado pPlo Prcsidentl! da Província , soh pena de per
da do privilegio concedido. 

í." O Presidente da Provinf~ia estipulará as multas a 
que ficüo sujeitos os coneessionarios on a Companhia para 
os casos de infracçiío de qnal<(liPr das condições acima, 
hem como para o de insulliciencia c de intcrrupçüo dos 
serviços que são mencionados, ficando os conccssionarios 
ou a Companhia, quando haja reincidencia nestes dous 
ultimos casos, sujeitos á twrda do sobredito privilegio. 

Palacio do Rio de ,Janeiro em 30 de ()pzembro dn 
t851. 

Lui:; Pedreira do Coutlo Ferraz. 



DECHETO N.o 1.512--de 30 de Dezembro de 1S5/i. 

Autorisa o Ministro e Secretario d' Estado dos !Yc.fJOf'ios 
do I mperio para de.~pendtr r·om a rerba- Presidcn
cias de l'rorincias-, 110 e;rcrcicio de 1853 - f> á, a 
quantia de 1S.000.7;;000. 

I\iiio Sf'lldo ~utlieieut1~ a quantia de 131 .ôüü.:-:;- 000, 
YOtada na Lei :'\." {)(io de '1 1 de Sct•·mhro de 1S52, pa
ra a \'crha- Presid1·neins das Províncias-: Hei por hem , 
na conformidade do § 2." do .\rt. á. o ua Lt•i N. o 5S!l de !I 
de Sete111hro de 1850, ~~ TcJJclo ourido o Conselho de 
l\linistros, Autorisar o l\linistro e Secretario d'Estado dos 
NPgo1:ios do lmperio Jl<ll'a d!~'P~'Ildt~r lllilis com o reft:ri
•lo ohjccto, no I'Xercicio de t8á3- ü/1, a quantia de 
dezoito coutos de n;is ; dcn•rHio este credito supplemcn
tar ser opportunaul!~ntP iucluido na propo:-ta IJIIP hourer 
1l1: ser pr!'SI'Illl: ao Corpo L1•gislatiro, para sua dr'liuiti
"' approi'<H;:ío. Luiz Pecln•ira do Coutto F1·rrn, do 1\11'11 
Conselho, ~linistro e Secretario d'E.;tado dos Negocios do 
Impcrio. o tenha assim f'llll'lldido e f;11;a executar. Pa
lacio do Bio de .Jau1:iro em trinta de Dezemhro de mil 
oitocentos cincoenta e quatro, trigrsimo terceiro da In
dPpemlr:ncia e do lmperio. 

Com a Hu!Jrica de Sn~ ~Iagcstadc o I m perad11 r. 

Luiz Pedreira do Coutto Fr1-raz. 

DECHETO N.o 1.513-de 30 de Dez,,miJro d1~ 18fiá. 

A utorisa o Jl inútro c Saretario d' Estado do~ 1\'cgocios 
do hn;1criv para dcspcnrlrr r·om a rcrlm- Camara dos 
])rpulados-, 110 r:rcrcicz'o rfc 1853- ülJ, ll fJIUlll{lll de 
Ci. OOO,'tZ'OOO. 

l\;!o scudo sullirirnle a quantia d1~ 30fl. ~!Jll~()():) , 
votada na Lei N." liõS de 11 dr SPtemhro de 1 8[)2 , 
para a Hrha- Ca111:1ra dos J)pputados -, Hei por hr:m, 
na cunforlllidade do ~ ~." do Ar!. ~.o da Lei N." 58\l de 
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~l dt~ Setembro de 1850, e Tendo ouvido o C:onsclho de 
Mini~tros, Autorisat· o Ministro e Secretario d'Estado dos 
:'\cgoeios do Imperio para despender wais com o referi
do ohjecto, nu exercício de 18ii3- 5li, a qnnntia de 
sf'is eontos de réis; devendo eslt! c:redito snpplementar ser 
opportuunmrnte incluído na proposta que houver de ser 
pn~'cntt• :10 Corpo Legislativo, para sua dl'liniti\n nppro
rado. Lui1. Pedr<>ira do Coutlo Ferraz, do 1\leu CollSe
lltt;, ~!inistro e Secretario d'Estado dos i'\egoeios do lm
l"'rio , o tPnha assim entendido e faça c·xeeutar. l'alacio 
do l:io dt! Jaurir<J em trinta de lkzemhro de mil oito
centos cini:oenta c quatro, trigesimo tere<~iro da lndc•JH~n
dt~uciil c do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua ~Ligestadc o Imperador. 

-·-
DECltETU N.o 1.51á de 30 de Dezemhro de l85!c. 

Aurorúa o Aliuútro e <S'ecrdario d' Estado dos !\'ego
dos do hnperio para de,çpcndrr com a urba- El'cn
ltwrs- , no e.L"ercicio de 1853 -1tl5á , a quantia de 
R. 0000'000. 

Niio sendo sullleientc a quantia de 25.000,i?OOO, 
votada na Lri n." üüt> de onze de Setembro de mil oito
celltos cincoenta e dous, para a verba- Eventuaes-, Hei 
por hem, 11a conformidade do ~ 2. o do Artigo fJ." da Lei 
11. o 5~\l de nove de Setembro de mil oitocentos e cincoen
ta. e Tendo ouvido o Consdho de Ministros, Autorisar 
o ~liuistro e Secretario d'Estado dos NPgocios do Imperio 
pua despender mais com o referido ohjecto, no (•xerci
eio de 1853 --1H5á, a quantia de oito contos de réis; 
tlevt~ndo este credito supplementar ser opportullanH•nte in
cluído 11a proposta f(lle bou1·er dt~ ser presente ao Corpo 
L1•gi~lativo, para sua definitiva npprovação. Luiz Pedreira 
do Coutto Ferraz, do J\leu Con~elho, Ministro e Secreta
rio d'l~stado dos Ncgocios do Imperio, o tenha assim cu-



tPndido c faça executar. Palaeio do Hio 1lc Janeiro em 
trinta de Dezembro dP mil oitocentos eineoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da lndepcndencia e do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua Magestade o Imperador. 

/.ui= Pulrcira do Coutto F l'rra-:.. 
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