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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL 

1850. 

TOJ\10 13. PARTE 2.• SECÇÃO 1.• 

DECRETO N. • 66h - de 18 de Janeiro de 1850. 

Approva os Estatutos da Caixa Commerciat da Cidade 
da /Jalda, c marca-tltcs o prazo de sua duração. 

Attendendq ao que Me repesentou a Direcção da C~ixa 
Commercial da Cidade da Bahia solicitando a approvação 
de seus Estatutos, c Tendo ouvido a Secção de Fazenda 
do Conselho d'Estado; Hei por bem Approvar.os referidos 
Estatutos, que no lim de vinte annos deverão ser de novo 
examinados e approvados se convier. Joaquim José. Ro
drigues 'fones, do Meu Conselho, Senador do lmperio , 
Ministro e Secreprio d'Estado dos Negocios da Fazenda , 
e Presidente do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, 
o tenha assim entendido, c faça executar com os depacbo!l. 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito ·de 
Janeiro de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da 
Jndcpcndcucia e do Impcrio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José llodrigu•s Torre.. 

Estatutos da Caixa Commcrcial. 

TITULO I. 

DA CAIXA CO!UIERCIAI •• 

AI" L 1. • A Caixa Conunercial h e estabelecida com 
fins de mutuo interesse para os Accionistas. Os seus 
fundos são divididos em acções de 10.)'tl000 cada Inuna, 
o numero dellas he indeterminado até decisão da As
sembléa Geral em contrario. 

Art. 2. • As entra1las com fundos para a Caixn 
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Gommercial serão francas , porêm nada vencerao se forem 
retiradas no prazo de trinta dias depoi~. de terem sido 
cfTcctu:ulas; e só vencerão o juro fixo de 6 °/

0 
ao nono, 

se forem retiradas ames do ultimo dia dos mezes de Marco 
c Sctembr·o. · 

§ Unico. A cpoca marcada par·a cada Accionista co
mc~~ar a lucrar di"idendos, pdacipiará no. primeiro dia 
de cada mcz, para o CJtW dcver/1 ter si dó cflCctuad~t a 
entrada até o ultimo dia do mez antecedente: os juros 
de 6 o;" serão contados da dnta da entrada. 

Art. 3. o Os fundos existentes na Caixa Commcrcial 
podel'ão ser rctir·ndos pelos Accionistns pela maneira se
guinte: 

§ 1. o Os titulos de hnma até dez acções inclusive 
são pngos pelo Thcsoureil·o [t 'ista, sempre que for 
PXigido. 

§ 2. o Os. d1! doze até cincocuta acções inclusive, 
quinze di~1s depois de exigido o pagamento. 

~ 3.u Os de c.iucocula c huma accões c para mais 
scJ:tio pt~gos trinta dias depois tlc exig'idos. 

§ !r." !lião siío admittidas retii·adas • por conta dos 
títulos de <lez até cem ;:1cçõcs. 

§ 5. • Estas porêm tcr·fto lugar nos titulos exce
dentes de cem mil réis, com Wnto que nunca serão por 
menos de tal qunutin : c quando o .Accionista queira t'c
tirar de hum só titulo, por duas ou mais \'Czcs, quan
tias pngavcis <Í ristn , ~,cmprc mediar:'! hum espaço de 
dneo dias ele !Juma :1 ou!l'a reliro:ul.1 par·cial. 

§ O." A Direc<;ilo pud<~r:í pngnr :'1 Yi&la , se assim o 
f'Ht1~nder, e (~OnYintlo tiO JIOrl.ador, éJS CJtHIIII.ias rctil·::t
nds nos pr~1zos Jllilrc:ulos no.'i \~ 2. 0 c :;." mediante 
<kf'eouws 111.1 razão <lc H ":'o \lO ~,~mo. 

~\rt. !1." .\ Caixtl ConuiH~rcial poderá ser ()issolvidn, 
n cntr:trú em Jiquida~~tio :·w <15 ~uas pcnh1s vierem a 
;ilJsm·n~r o s:·n !unrlo de rcscna . c 20 41 /

0 
do c;:tpilal 

(•!li.•<' tiro. 
TITULO 11. 

LJOS .H:ClO~~IST.\S, 

.ht. à." A Cai\a Commcr·cial considera seu Accio
uisla todn a pessoa <{ne legalmente possuir· ncçõcs da 
nwsnw compelentementP :trrl'iwcltls no li\'I'M de rrgistrn. 
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O nvcrbamento para fazer c!Tcctiva n trnnsfcrcncia terá 
lugar á vista das ncções, c das partes contt·atantes por 
si ou seus procuradores , sem <1ne haja endosso no 
mesmo titulo. 

Art (i, • Os Accionistns não respondem por mais 
rio que o Yalm• de SIHIS acçõcs ~ mesmo nn caso do 
Art. IJ,., 

Art. í.• Os Accionistas de cinco on nwis acçõcs 
sflo habilitados pal'3 vot:ll'cm em As.embléa Geral, c 
exercem os cargos de Presidente c Secretario da mesma .. 
e membros da Commissão ele <'Xame; somente Accio
nislas de dez on mais ac~~iics podc1·ãv ser nomcndos para 
Dircctores. · 

S 1. o . Havendo Accionistas com fiz·mas soe ines , S(Í 

hum dos socios poderá lO lar " ser votado: podendo este 
no seu impedimento nonH·ar o soei o~ que o de,·a substi
tuir como \'otantc. 

~ 2.• Passando o 'tapilal da Cnixa a quantia de 
500,0 QQ;;t)QQQ , poderão SCI' elevadas aS hahilitaÇÜCS do 
Art. i." pela Assembléa Geral ordinat·ia. 

Art. 8. o Os ti tu los (las accõcs ser fio subministrados 
nos Accionistas gratuitam<~ntc ; ~o cnso de perda, com
provada a identidade da pessoa, se lh('s snhministrarão 
outros por duplicata, pagondo para a Caixa t.:;;ooo por 
cada hum. 

Art. fi." Hc pcrmiuido nos Aceionistas. drpois ele 
c~oncluhl<l a rc,·isfío pC'la Commissfío <le exame, ,·crilicnr 
o Hn1an~o ft vista dos linn;o;, <pu• lhe cstnrflo p:u·rt isr.o 
p~tlenle~ pm· tn.•s dias 1 sem com tudo pc11lf'rem t~xlrahir 
copirts. Hc purêm prohihitlo o exanw nas (:unta~ de df'
posito e registros de IPII'ôlS .• que ~~·) s<~rflo patentes [t 

Commissiig de exame. 
;\rt. 1 O. Parrt o Accionista por!PI' ,·otar dcrcr;í cons

tar o Sí!a direito peJos nssentos das snns aq·üef; no H'
gistro da Caixa ao menos trcs mrzcs :mtcs do dia da 
reunião da Asscmbléa Geral • estando no ca!'O elo Art. 7." 

Art. 11. Nenhum A(:cionista ter·f1 m~1is que hum 
\'Oto. Nn cn~;o de impedimento pmlí~I'ÜO os auseul('S ser 
rcpresenl.ados por outros Accionistas. que dcYerflo f!~tm· 
munido:. de procm·nt;fio: mas JWJlhum Accionist;l pntlt!l':l 
'Ol:lr ''01110 procnrndor •I~~ mais d•! hum ;n!SI'Hic. 

L--·~-
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TITULO Iil. 

))AS OPE1\ÁÇ0ES DA CAIX.l C0:\1:\lEl\ClAI .• 

Art. 1:1.' As operações da Caixa: Commercial serão 
as seguintes : 

§ 1. 0 Descout••· Letras que tive1·em pelo menos duas 
firmas de reconhecido credito , das quaes lmma será de 
pessoa residente nesta Cidade. 

§ 2. • Descontar Bilhetes da Alfandega c <JUaesquer 
outros titulos do Governo pagaveis a pmzos fixos. 

§ 3.• Emprestar dinheiro com as garantias do § 1. 0 

S 4. 0 Emprestar dinheiro sobre penhores de prata, 
ouro, joias, mediante as cautelas exigidas no Art. 19. 

§ 5. 0 Emprestar dinheiro sob1·c AJIOlices da Divida 
Publica, Acções da Banco Commercial c titulos desta 
Caixa, pela fôrma que a Direcçiio achar conveniente. 

Art. 13. O juro para quaesqum· descontos e ·em
prestimos será de 12 °/. ao an110, em <Jnaóto a A5sem
bléa Geral não julgar conveniente diminui-lo : · exceptua
se o estipulado no § 6. o do Art. 3. o 

Art. lá. Nenhuma trausacção . de emprestimo po
derá ser feita senão por meio de Letra , a prazo nunca 
maior de seis mezes. 

§ 1. 0 As Letras pro1·enientes de desconto pode1·ão ser 
admittidas até o prazo de nove mezes, se assim julgar 
conveniente á Direcção, devendo taes Letras ser inte
gralmente pagas no dia do vencimento. 

§ 2. • As provenientes de emprestimos poderão ser re
formadas,' mediante a amortisação de dez por cento do 
capital primitivo, e pagando o competente juro; tendo
se sempre em vista que as novas Letras não diminuão 
em garantias. 

§ 3, • No corpo das Letras provenientes de cmpres
timo se declarará que na falta de renovação da transac
ção, on de integral pagamento, o juro será de 24 •f. 
ao anno , assim como a renuncia de quaesquer pri vile
gios, e do fói'O domiciliario do passador c garantes , 
para poderem ser demandados no do contracto, nos. ter
mos ,.!la •Lei ire· 30 de .Agosto de 1833. 
/Art. 15. Aii ·1irii\3S -dos Directores não serão con

fadas no numero das ''eXigidas para garantia de qualquer 
: Letra ofl'crccida para desconto ; c nenhuma Letra ser:í 

1 
r 

~----· 
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descontada tt·azcndo a finna de algum dos Dircctorcs em 
servi co. 

Art. 16. Logo que qualquer Letra deixe de ser 
paga ou reformmla no ,·cncímento , conforme o estipu
lado no At·t. 14 §§ 1. • c 2. •, será prutcswda c imme
cliatamentc :1juizada. 

,\rt 17. Se lJilalqnm· Letra pt·ovcnientc de cmpres
timos sol.U'e peuho•·es uflo for paga ou resgatada no l'en
cimcnto, far-sc-ha venda delles em leilão me•·cantil, pre
cedendo aununcios nos jornacs publicos pot· oito dias, po
dendo com tudo o dono resgata-la até o momento de co
meçat• o leilão , pagando as dcspezas que th·cr occa
sionadó. 

Art. 18. A nenhuma firma he pc•·mittido responder 
por mais de fO.OOO.)t)OOO, seja como origina•·io dcvedm·, 
s~ja como garante. Não se comprehendem na quantia 
acima os emprestimos.. feitos sollt·c penhores, nem as 
Let1·as, que não são r·cformaveis mediante amortis:1ção, 
para as quaes lica a Dirccção autorisada a t1·unsigir como 
entender e me•·ecer a solidez , c1·edito c moralidade das 
firmas e qualidade das Lell·as. 

Art. 19. Os emprcstimos sobre penhores de ouro, 
prata e joias far-sc-hão á vista de avaliação por pessoa 
da conlianca da Direccão e mediante as cautelas devidas. 

Os donos deverão assiguar termo de responsabili
dade nesta Cidade, c de se submetterem ás disposições 
dos Estatutos, ordens c usos da Caixa. 

Art. 20. A quantia que se emp1·estar sobre penho
res de ouro c prata, não amoedados, não excederá de 
7/3, e sobre joias a 1 f.:, do seu valor. 

Art. 21. A venda dos penhores de qualquer natu
reza será feita com as formalidades do Art. 17 em pre
sença de hum dos Directores; e liquidada a conta das 
despezas do leilão, juros vencidos c commissão de 1 •;., 
se entregarA o saldo a quem pm·tcncer. 

Art. 22. A Caixa Commercial receberá gt•atuita-
mente dinheiros para abrir contas correntes e verificar 1 

os reSJJectivos pagamentos, que não devem ser menores 1· 
<le 100.))'>000, mediante as cautelas julgadas nccessarias 
pela Direcção. ~ .- ~---.~~ .-,.. ;,-'!""_· -.1~ J""'' \ ,,., , •. 

A' ..... \.. 
Á' ~ ' -
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TITULO IV. 

DOS DIVIDENDOS E FUNDOS DE RESERVA. 

Art. 23. Todos os semestres se procederil n hum 
ll~lanço com o fecho de 31 de Março c 30 de Setembro. 
o qual seJ'fl apresentado á Assembléa Gc1·al em Sessão 
ordinaria. O lucro liquido, deduzidos ó '/. para o fundo 
de reserva, será dividido pelos Accionistas proporcional
mente ás Acções de cada hum. 

§ 1. • Os dividendos que não forem retirados pelos 
Accionistas dentro de quinze dias depois do annuncio 
para receberem ., serão accurnulados ao capital , ficando 
as fracções á ordem. 

Art. 2b. Ao debito do fundo de reserva serão lan
çmlas as di,•idas julgadas inteiramente perdidas. 

Art. 25. Na dissolução da Caixa Commereial o saldo 
do fundo de resena será aeeumulado ao capital, e di
vidido pelos Accionistas !la fórma do Art. 23. 

TITULO V. .. 
DA ASSEl\inJ.l~A GERAr •• 

Art. 26. As Assembléas Gc1·aes serão compostas so
mente dos Accionistas que tiverem cinco ou mais Aeções; 
os mais poderão todavia assistir :ís deliberações. 

A1·t. ~7. As pessoas IJUe forem eleitas pa1·a os 
cargos da Asscmbléa Geral ou Dirccção, c acccitm·em a 
nomeação, serão ob1·igadas a se habilitarem para o exer
cicio effectivo , em conformidade com as disposições do 
Art. 7. • 

Art. 28. As Assembléas Geraes ordinarias terão 
lugar nos mczes de Abril e Outubro por convite da Di
recção , publicado por trcs vezes nos jornacs publicos. 

Art. 29. No dia e hora marcados para a reunião 
da Assembléa Geral , esta se julgará constituida com 
quarenta ou mais Accionistas, que representem pelo menos 
hum tc1·ço do ,capital effectiYo; c tomará as suas deci
sões por maioria• absoluta de votos. Não comparecendo 
o numerO exigido"'-.• ·n' Direcção annunciará ont1·a l'cnuião. 

Art. 30. As dclibcrar'!es tendentes a reformar os 
presentes Estatutos sú poderão ser tomadns, quando em 
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Assembléa se rcunit·em votos .concordes de tantos Accio
nistas quantos representem mais da metade do capital 
etfectivo da Caixa. 

Art. 31. As reuniões <las Assembléas extraor<lina
rias tet·ão lugar quando a Dil·cctoria as convocar por 
occorrencias de casos, pm·a cuja decisflo e lia não se jul· 
guc competente, ou (Juamlo lhe for isso requct·ido _em 
rept·csentação individualmente assignada por Accionistns 
que possuão pelo menos hum terro do capital etfectivo 
da Caixn. 

Art. 32. As convocações das Assembléas Geraes ex
traordinarias, julg;.\das necessarias pela Direcção ,, serão 
feitas em conformidade com o 1\rt. 29. As . requeridas 
pelos Accionistas serão convocadas pela Direcção dentro 
dos oito dias uteis que se seguirem ao da entrega da 
t•epresentação, na qual o Secretario da Direcção porá a 
data depois de averiguada c reconhecida a sua legali
dade, quanto a pt·opOTção do capital representado pelos 
signatarios. . 

§ Unico. Recusando-se a Direcção á con~ocação da 
Assembléa Geral extraordinaria requerida , ella incorrerà 
em responsabilidade, e os signatarios terão o direito de 
convoca-la elles mesmos por annuncios publicos, por 
todos assignados , com designação das acções de cada 
hum, dec)aração do motivo do_ chamamento, e das ra
zões que th·crão para representar éí Dit·ecção. , ,,, ._. .. 

At·t. 33. As Asscmhléas Geracs cxtraordinai'Ías só 
poderão tomar decisões reunindo os votos rcqucl'idos pelo 
ArL 30; c nflo poderão admittit· discussão alguma fóra 
do objecto da convocação. Podem com tudo nellas ser 
apt·cscutadas quacsqner indica\'ões pam set·cu• decididas 
opportunamente. 

Art. 3á. A Assemh!éa Geral tcl'á hum Pl'esidente c 
dous Secretat'ios, todos eleitos annunhueute por maioria 
relativa de votos em escrutínio sec1·eto em h uma só lista, 
e habilitados em confot·midade do Al't. 7. • 

§ Unico. Havendo impedimento do Pl'esidentc e Se
cretario, serão elles substituídos o Presidente pelo 1. • 
Seci'eL1t·io, o 1. • Secretario pelo 2. •, e este pelo Ac
cionista immcdiato em votos, c assim por diante. 

Art. 35. São attribuiçõcs da Asscmbléa Geral: 
§ 1." Nomear a Direcção. 
~ ::!.• Eleger n Commissão de exame. 
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li>~ 3.• Approvar o numero dos. empregados que no
mear a Direcção, e os ordenados que esta lhes arbitrar. · 

§ A.• Examinar e approvar os Relatorios e Balanços 
semestraes da Caixa. 

Art. 36. Pertence ao Presidente da Assembléa Geral 
abrir e fechar as Sessões, conceder a palavra , manter 
a boa ordem e regularidade nas discussões, c fazer exe
cutar as Resoluções da Assembléa Geral. 

Art. 37. Pertence aos Secretarios fazer a leitura do 
que for ordenado pelo Presidente, re<ligir as Actas, apu
rat• os votos como escrota dores, e fazer a correspon
deocia e o expediente, que deverá ser igualmente as
signado pelo Presidente. 

TITULO VI. 

DA DIRECÇÀO. 

Art. 38. A Caixa Commercial será Admioisu·ada 
por sete Directores, habilitados na fórma do Art. 7. •, e 
eleitos annualmeote pela Assembléa Geral por . esct;lttinio 
sect•eto á maioria relativa de votos e em huma só lista. 
A Direcção elegerá de entre si o seu Presidente e Secre
tario : no impedimento serão substituídos pelos que se 
seguirem em votos. 

At·t. 39. A Direcção se reu11irá pelo menos duas ve
zes por mez, nos dias que entre si marcar. 

Art. 40. Para ser válida qualquer deliberação to
mada pela Direcção deve clla ter pelo menos quatro votos 
em fa\'or. 

;Art. lll. Pertence á Dit•ecção a inteira administra
ção dos fundos e negocios da Caixa que regerá como me
lhor entender , sem todavia se apartar dos Estatutos. 

At·t. 42. Dial'iamente haverá de serviço dons Dire
ctores, que dirjgirão as operações, e sm~ão individual .. 
mente responsaveis, quando infringirem os EstaUttos e 
o Regulamento interno, ou commetterem abusos. No caso 
de empate chamarão a qualquer dos outros Directores , 
que puder comparecer com 111ais facilidade. 

Art. 43. Quando algum dos Directores se achar 
impedido por mais de bum mez, será chamado para o 
substituir o Accionista immediato em rotos. 

Art. 66. Os Dit·ectores terão em compensação do 
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seu trabalho e responsapilidade 5 o;. sobre o .total dos 
premios adqueridos, . repartidos em partes iguaes. . · : · 

Art. 45. Os Directores serão obrigados a conservar 
na Caixa as acções precisas segundo o Art. 7. •;.; e. no 
caso de quererem dispor dellas, serlo por este acto con
siderados como não pertencendo á Direcção. 

Art. h6. Todas as. correspondencias c documentos 
de importancia serão· assignados pelo Presidente c Se
cretario da Direcção. A correspondencia · ordinaria e ou
tros . objectos do expediente ( nos quaes se comprehen
dem os conhecimentos dos Accionistas ) devem ser as
signados pelos dons Directores de serviço. 

TITULO VII. 

DA comussÃo DE EXUtE. 

Art. h7. A Commissão de exame será composta de 
tres Accionistas, habilitados na fórma do Art. 7.• ,. eleitos 
aonualmente pela Assembléa Geral , á marioria relativa de 
votos c em huma só lista. 

Art. 48. A Commissão de exame logo que for 
convidada pela Direcção deverá examinar escrupulosa
mente o estado da escripturação das operações dá Caixa; 
da correspondencia e · comportamento ,dos empregados; 
fiscalisando se os presentes Estatutos e ··as decisões ::da 
Assembléa Geral tem sido estrictamentc executados, para 
o que todo o estabelecimento lhe será franqueado, c 
a Direcção lhe dará todos os esclarecimentos que forem 
exigidos, O exame deve terminar tres dias antes da As
sembléa Geral ordinaria. 

Art. 49. Concluído o exame a Commissão fará lmm 
Relatorio circunstanciado, no qual emittirá sua opinião 
sobre o estado da Caixa commercial e maneira por que 
tiver sido dirigida. Este Relatorio será registrado no livro 
das Actas da Assembléa Geral e impresso com o Balanço 
para serem distribuídos· pelos Accionistas. 

TITULO VIII. 

DOS EMPREGADOS. 

Art. 50. Os empregados da Caixa ser5o admittidos 
pela Direcção, e por ella demittidos , quando para ioso 

--,--~ 
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bru~o.jus!qs.~moti~os, .os quaes serão. presen!es .. ã .Assem
bléa Geral. 

Arti1 'M. Os empregados da Caixa presiarfio. as fian
ças qqe .em razão dos seus empregos forem exigidas pela 
Dirccção. 

TITULO IX. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 52. Todas as contestações que occorrerem nos 
0 cgocios da Caixa Commercial serão ultimadas por ar
bitras,. quando isso for possível. 

. Art. 53. As operações da Caixa e especialmente as 
que forem a respeito de particulares são objecto de se
gredo, principalmente para os seus empregados, sob pena 
de demissão. 

Art. 5h. Toda a pessoa, que faltar a boa fé ou <i 
pontualidade DOS seus tratos com a' Caixa commercial' 
ficará ~xcluida de ,fazer com ella transacções. :· · 

Art. 55. Nas Assembléas Geraes nenhum Accionista 
po<lerá fallar mais de duas vezes sobre a inesl}la ma
teria, nem mesmo para pedir explicação. Antes. ífe fallar 
deve pam isso pedir a palavra, e obter licença do 
Presidente. 

§ Unico. Exceptuão-se da regra antecedent~ ·a Direc
ção, c a Commissão de exame, que poderão responder ás 
arguições, que lhes. forem dirigidas.- Francisco José 
Godiuho, · Presidente. - J otio Cnrrcia de Brito, 1. • Se
cretario. - 1'/teodoro Tti.reira Gomes, 2.• Secretario • 

•• 

. ,; " !• . 

·' 
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COLLECÇÃO DAS .LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOl\10 13. PARTE 2,• SECÇÃO 2.• 

DECRETO N.• 665- de f9 de Janeiro de f850. 

Concede ~ Carnez'ro e lllarinhas, privilegio txclusivo por· 
dez annos para . só elles poderem fabricar ort mandar 
fabricar novos vehiculos de duas rodas, de sua .inven- · 
filO, que denominao- Coupés chaise. 

Attendendo ao que Me representár·ão Carneiro e Ma
rinhas, pedindo privilegio exclusivo por dez annos para 
só elles poderem fabricar ou mandar fabricar nóvos ve
hiculos de duas rodas , de sua invenção, que deno
minão- Coupés cbaise , constantes da exposição e mo
delo a este annexos ; e Conformando-me com o parecer 
da Secção do Conselho d'Estado dos Negocias do Imperio, 
exárado em Consulta de dezoito de Dezembro do anuo 
proximo passado : Hei ,por bem Conceder aos referidos 
Carneiro· e Marinhas o privilegio que· requerem~. do qual 
se lhes passará a competente Carta, nos termos e ·.cóin 
as clausulas da Carta de Lei de vinte e oito de Agosto 
de mil oitocentos e tr·inta. O Visconde de Monl'alegrc , 
do Conselho d'Estado, Presidente do Conselho de Minis
tros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Im
perio, assim o . tenha entendido, c faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em dezenove de Janeiro de. mil 
oitocentos e cincoenta , vigesimo nono da .Independencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica <lc Sua Magcstadc o Imperador. 

Visconde de il~ont'alegre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

181í0. 

70:.10 13. PARTE 2.• SECÇÃO 3.• 

DECRETO N. • 666 - de. 22 de Janeiro de 181í0. 

Crea, na ·Provinci'a· de Pernamb1tco, o Termo de Ca•·u
arú 10b a jurisdicçilo, de hum. Juiz A(unici'pal, que 
accumutard as funcções de Juiz de· Orphaos; e marca 
o respectit·o ordenado. 

, Hei por bem Decretar o seguinte : 
, ·• Art. Unico. Fica creado, na· Província de. Pernam· 

buco, o Termo de Caruarú :sob a jurisdicção de hum 
Juiz Municipal, que accumularã as funcções de Juiz de 
Orphãos, e terá o ordenado de quatrocentos mil réis. 
. Euzebio de Queiroz Coutinho Mattoso Camara , do 

1\leu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos· Ne
gocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c dons de Janeiro 
de mil oitocentos e eincoenta, vigesimo ·nono da · lnde-
pendeneia e do Imperio. · .. · " ·' · . . · . , 

· Com a Rubrica de Sua l'ilagestadc o Imperador. 

Euzebio de Queiroz Coutinlto /l~attoso Cai11ara • 

. , 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOliO 13. PARTE 2,• SECÇÃO /!.' 

DECRETO N. • 667- de 26 de Janeiro de 1860. 

DestgiUt a Força naval do lmpen'o. 

Hei por bem que a Força naval do Imperio 
ponha das seguintes embarcações, que deverão 
madas pela maneim aqui indicada, 

A~ligo Primeiro. 

De ula. 
Duas Fragatas. ·~ 

se com- f'- Q. 
ser ar- NZ , 
--~-·/· 
,...,~.cP: 

//'G8 

Duas Corvetas de bateria coberta, ou de primeira 
ordem. 

Oito ditas de bateria descoberta, ou de segunda 
ordem. 

Doze Brigues, e Brigues-Barcas. , 
Dezeseis Canhoneiras fortes: Patachos, · ou -Brigue~ 

Escunas. 
A vapor. 

Quatro Fragatas de· trezentos cavallos. 
Seis Corvetas de duzentos e vinte ditos. 
Quatro Vapores de cem a cento e sessenta ditos. 
Seis ditos de quarenta a oitenta ditos. 
Numero indeterminado de Janchões c barcos armado•, 

quando forem necessarios. 
Em caso de guerra, conforme as circunstancias ex i· 

girem, poderá ser elevado o numero dos Navios da Armada. 

Artigo Segundo. 

Em circunstancias ordinarias conservar-se-ha em com .. 
pleto armamento o numero de trinta c seis navios, c 
ueis mais em disponibilidade , com tanto que a guarni-
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ção de todoS: não exceda o numero de praças de todas as 
classes.- decretado na Lei de fixação das Forças mlvaes. 
A disponibilidade consiste em ter o navio tudo aquillo , 
que be necessario para seu completo armamento, com 
cxcepção somente de munições de boca e de guerra, 
e da guarnição, que neste caso se comporá da sexta 
parte de sua lotação , pelo que respeita ás praças de 
pret, e de marinhagem, tendo, alem do Commandante, 
aquelles · Officiaes, que forem indispensaveis ao serviço. 

Artigo Terceiro. 

Serão constrnidas snccessivainente , e seui inter
rupção as embarcações precisas para completar o quadro 
li:talio. 

.. Artigo Quarto • 

Depois de inteirado o quadt·o, serão postas nos es
taleiros, e nelles conservadas de hum terço a hum meio 
de adiantamento seis embarcações de vela e a vapor, pro
prias para substituir as que se forem arruinando. 

Artigo Quinto • 

Haverá mais nos diversos Arsenaes do lmperio ma
deiras galivadas, não só para construcção de seis vasos 
de Brigue para cima, e das dimensões fi ta das , mas 
. tambem para a do numero de Canhoneims , que forem 
necessal'ias. 

Haverá lambem nos mesmos Arsenaes huma reserva 
de munições navaes e de guerra , assim como de Arti
lharia , fuzis , e armamento de mão , nunca inferior ao 
preciso para a sexta parte dos Navios da Armada. 

Artigo Sexto. 

A Artilharia dos navios de guerra das diversas or
dens será regulada da seguinte maneira . 

Fragatas de cincoanta peças. 

Na bateria principal. . • . • Vinte quatro peças. longas de 
calibre trinta Franccz , ·c 



( 15 ) 

quatro canhões obuzes de 
calibre sessenta c oito In· 
glez (o.• 2). 

Na bateria superior .•.• , Vinte e dou& canhões obuzes 
de calibt·e trinta Fmncez. 

Cortctas de bateria cobc•·ta. 

Na bateria.. • . • . • • . . • • • Vinte c quatro canhões obuzes 
de calibre tt·inta Francez. 

Na tolda •••• , ... ; • • • • • • Seis caronadas de dito. 

Cort·etas de 6cgunda ordem. 

Em l>atcria. • • • • • . • • . • • • Dezeseis a vinte canhões obu
zes de calibre trinta. 

Brigues- c Brigues-Barcas. 

Em bateria ....•••..... 
Canhoneiras Cortes .••••. 

Dez a dezeseis ditos. 
Patachos , ou Brigues-Escunas. 

Dous a dez tlitos. 

V operes. 

De trezentos cavallos ..••• 

De duzentos c vinte ditos. 
De cem a cento c sessenta 

ditos .............. . 

Dons rodizios de sessenta c 
oito calibre lnglez (n.• 2), e 
quatro peças longas de cali
bt•e tl'inta Franccz. 

Idem. 

Dous rodizios longos . de cali
bre trinta Francez ; e quatro 
canhões obuzes do mesmo 
calibre. 

De quarenta a oitcnt.' 
ditos. • • . . . . • • . • . . . • Dons a quatro canhões obuzes 

de doze a trinta Francez, 
segundo as respectivas di
mensões. 

Os navios actuacs, que não puderem comportar a 
Artilharia acima designada, conservarão aqnella, que es
tiver em relação com a sua construc~ão c capacidade. 

·------------- ·--- J 
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As Fragatas e Corvetas de primeil·a ordem , bem como 
os Vapores da força de duzentos e vinte cavallos, inclu
sive •· para cima, tmrão lambem obnzes de montanha de 
calibre conveniente para desembarque, As lanchas e es
caleres set·ão igualmente armados com obuzes de calibre 
proporcional á suas capacidades. 

Nos navios a vapor haverá o machinismo proprio 
Jlat·a o serviço de foguetes de guerra. 

Artigo Setimo. 

Os navios de Guerra em tempo de paz trarão de 
menos a sexta . parte da Artilharia, que devem montar, 
e os Vapores n terça part~. 

Manoel Vieira Tosta , do llleu Conselho, Ministro . c 
Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha , o tenha assim 
entendido , e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c seis de Janeiro de 
mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da Indepen-
deocia e do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sna !llagestade o Imperador. 

Jllanorl Vieira Tosta. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850; 

TOMO 13. PAI\ TE 2. • SECÇÃO 5.• 

DECRETO N.• 668 - do 1.•- de Fevereiro de 1850. 

Extingue o Lugar de Juiz de Direito do Cível. da pri-
meira vara da Capital da Proviniciai da_ Bahia. _ 

'>, ,·. • 

Hei por bem , Usando da attribuição; que Me confer~ 
o Artigo cento e dons paragrapho doze :da Constituição 
do lmperio, e em conformidade da Lei ; numero duzen
tos sessenta e bom de tres de Dezembro i de mil oitocen
tos quarenta e hum , i>ar por extincto o Lugar de Juiz 
de Direito do Civel da primeira vara da Capital da Pro
vincia da Bahia. Euzebio de Queiroz Couttinbo, Mattoso 
Camara , do Meu Conselho , Ministro e Secretario • d' Eli· 
tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendidó, 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em_ o :pri
meiro de Fevereire de mil oitocentos e cincoenta , vigesimo 
nono da' lndependencia e do lmperio. · · · · 

i 
L_ ___ _ 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

Euzebio de Quer'roz Coutinho llf attoso Ctrmara. 
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DECRETO N.• 668 A. -do f.• de Fevereiro de :1850. 

Concede a Matheus Ramo" o prz'vilegio por dez mino.< 
para encorporar huma Companhia de navegaçtio e com
mrrâo entre o Bra"i/ e a A"ia, ficando porem esta 
co11ctsstlo dependente da opprot•açilo da Assembléa Geral 
Legislativa. 

' 
Attendendo ao que Me representou o Negociante desta 

Praça Matheus Ramos: Hei por bem Conceder-lhe o pri
vilegio por dez annos para encorporar huma Companhia 
de navegação e commercio entre o Brasil e a Asia , de· 
baixo das covdições a este annexas, assignadas pelo Vis
conde de Mont'alegre, Conselheiro d'F.stado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios do Imperio ; ficando porêm ·esta concessão 
dependente da approvaç.'ío da Assembléa Geral Legislativa; 
O mesmo Ministro e Secretat•io d'Estado assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiró 
em o primeiro de Fevereiro de tnil oitocentos e cincocn
ta, vigcsimo nono da lndependencia e do Impez·io .. ' 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Mont'alegre. 

Condições a que se refere o Decreto de.!la tinta 

L• O Governo Imperial concede a Matheus Ramos 
privilegio por dez annos para encorporar huma Compa
nhia de navegação e commercio entre o Brasil e a Asia. 

2. • Esta Companhia se denominará - Brasil e Asia
e terá huma linha de navegação constante de embarca
ções proprias, com o fim e objecto de serem a seu 
bordo transportadas da Asia para os diversos mercados 
e Praças commerciaes do Brasil todas as mercadorias, 
quer uecessarias ou uteis ao incremento da agricultura , 
quer as que mais reclamadas forem pelas necessidades 
do commercio, usos e gozos dos consumidores, obrigan· 
do·se a empregar annualmente nesta carreira até seis em
barcações. 

3. • A mesma Companhia se obriga : 
1.• A comprar annualmente pelo menos oito mil libras 
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de chá indígena,. e a faze-lo transportar á China, para 
alli manda-lo submetter aos processos tendentes á sua 
perfeição, a fim de augmentar-lhe o consumo e barateza. 

2. • A. fazer transportar gratuitamente para o Brasil em 
cada hum dos seus. navios até vinte colonos Asiaticos ope
t•at·ios ou agricultores, que Governo Imperial queira por 
ventura mandar vir para a cultura ·e aperfeiçoamento de 
sua producção c industria. 

3.' A fazer da mesma fórma transportar gratuitamente 
em cada hum de seus navios até o numero de Ires Offi
ciaes ou Aspirantes. de Marinha se ao Governo Imperial 
parecer conveniente envia-los á Asia para se instruirem 
na arte de navegação. 

h. • Em compensação destes encargos da Companhia 
o Governo Imperial cede em beneficio della metade do 
producto de vinte e cinco por cento deduzidos da por
centagem dos direitos de consumo dos diversos artigos 
importados da Asia nos navios, e por conta da mesma 
Companhia, 

5. a A falta de cumprimento de qualquer das condi
ções a que se sujeita a Companhia importará a perda do 
privilegio, c do favor estipulado na condição antecedente. 

Pala cio do Rio de Janeiro em o 1. • de Fevereiro 
de 1850.- Visconde de i!lont'alrgre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

f850. 

TOlJO f3. PARTE 2,' SECÇÃO 6.' 

DECRETO N. • 669 -de 7 de Fevereiro de f850. 

Permitte que sejão elet•adas a duzentos réis por cada pas• 
sageiro as taxas das Condoias Fluminer~.<es, tanto nos 

dias uteis como nos Domingos e dias aantos. 

Attendendo ao que Jlle representou a Companhia das 
Gondolas Fluminenses, Hei por bem Permittit' que eleve 
a duzentos réis, sem distincção entt·e dias uteis ou de 
guarda, as taxas de passagem , cujo preço , segundo o 
Plano mandado executar pelo Decreto de dezesete de Ou
tubro de mil oitocentas trinta e oito , não podia exceder 
de eento e vinte réis nos dias uteis, e cento .e sessenta 
réis nos Domingos e dias feriados; devendo porêm todos 
os coches ser puxados por duas parelhas , alterada assim 
a condição sexta do referido Plano. O Visconde ·de Mont'a
legre, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de 
Ministros , Ministro e Secretario d'Estado . dos Negocios 
do Imperio, assim o tenha entendido , e faça executar. 
Palacio do llio de Janeiro em sete de Fevereiro de mil 
oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da lndependencia · 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Vi1conde de 11( ont' alegre. 

I 
f 
' 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 7,• 

DECRETO N. • 670 - de 22 de Fevereiro de 1850. 

lllanda obsen·ar, na Provinda de S. Pedro do 1/io 
Grande do Sul, o 1/égulamenlo provisorio, que esta
belece a maneira por que deve ser feita a qualificação • 
organisação e serviço da Crtarda Nacional da mesm" 
Provinda. 

Hei por bem , em execução do Decreto numero qui
nhentos e vinte, de quatorze do corrente mez, Ordenar 
que, na qualificação, orguuisação c serviço da Guarda 
Nacional da P•·ovincia de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, se observe o Regulamento p•·ovisorio, que 'com este 
baixa, assignado po1· Euzehio de Queil·oz Coutinho Mattoso 
Camara, do Meu Conselho, Ministi'O c Secretario d'Es
tado dos Negocias da Justiça , que assim o tenha enten
dido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte dous de Fevm·ei•·o de mil oitocentos c cincoenta, 
vigesimo nono da indepcndcncia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Euzefn'o de Queiroz Coutinlto ftfaltoso Camara. 

Regulamento Provisorio para a Guarda Nacional da 
PI'Ovincia 'de S. Pedi'O do Rio G1·ande do Sul. 

Art. 1.• Os Conselhos de Qualificação na Provín
cia de S. Ped•·o do Rio G1·ande do Snl, sm·ão compos
tos de u·es Officiaes da Guarda Nacional , escolhidos 
pelo Presidente. 

ArL 2.• De suas decisões haverá recurso para o 
}>residente, que marcará o prazo, c a fórma da sua 
interposição. 
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Art. 3. • O Presidente assignará a eada'Conselho· o 
districto, dentro do qual deve fazer .a··qnalificação;' · 

Art. ll. • São qnalificaveis todos os cidadãos Brasi
leiros, maiores de dezoito annos, e menores de ses
senta, que não tiverem impossibilidade para servir, pro
veniente de enfermidade, occupação, ou empt•ego de
clarado incompatível pela Legislação actual. 

Art. 5. • Os Guardas serão qualificados em h uma 
das Ires seguintes cathegorias: ~primeira - moveis, -
- segunda - aclivos, - terceira - de reserva. 

Art. 6. 0 A primeira cathegoria constará dos sol
teiros , ou viu vos sem filhos, que forem mais idoneos 
para o serviço militar. A segunda de todos os outros , 
que estiverem nas circunstancias de prestar serviço ha
bitual. E a terceira dos que actualmente são alistados 
na reserva. 

Art. 7. • Sempre <1ne o numero dos qualificados 
o permittir , o Presidente formará de cada cathegoria 
Corpos, Esquadrões, Companhias ou 'Secções de Com
panhias, e com os seus Officiaes, e Inferiores. 

Art. 8. • Concluída a qualificação, o Presidente de
signará os Corpos , Esquadrões c Companhias , que se 
devem formar, seus respectivos districtos e armas. 

Art. 9. o Os Majores , e Ajudantes serão de Jlri
meira Liil:ha , e servirão de Instructores. 

Art. 10. O Presidente da Província fica autorisado 
a nomear provisoriamente para Commandantes Superio
res , de Legião e Corpos, Officiacs de pl'imeira Linha, 
sempre que as circunstancias o exigirem ; se tiver ante
riormente nomeado outros, que o não sejão , estes con
servarão seus postos , a fim de voltar ao exerci cio, logo 
que cessem essas circunstancias. 

At·t. H. O Presidente nomeará os Officiaes , que 
a nova organisação da Guarda exigir ; mas tanto a or
ganisação, como as nomeações , ficão dependentes da 
approvação do Governo. · 

Art. 12. Os Officiaes actuahnente existentes, que 
não forem empregados , se considerarão avulsos, mas 
serão obrigados a prestat· o serviço de suas Patentes, 
que lhes fot· detet'minado , até <1uc o Regulamento dis
ponha a seu t'cspeito. 

At't. 13. Os Guardas moveis , apenas qualificados , 
~m·ão isentos do t'cc•·utamento, se forem JWOmptos pal'a 

_j 
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o serviço. lista isenção será mesmo por toda a vida , se 
tiverem1 .servido. na,-Guarda Nacional . o tempo que se 
marca para o serviço de primeira Linha aos recrutados. 

A•·t. 16. Os Commandantes dos Corpos podem im
por a pena de prisão até oito dias; os Commandantes 
de Legião , ou Superiores , até quinze. 

Art. 15. Os Conselhos de Disciplina poderão impor 
até. dous mezes de prisão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Fevereiro de 
f850.- E11zebio. de Q11eiroz Coutinho Alattoso C amara. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOUO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 8.• 

DECRETO N.• 671- de 24 de Março de 1850. 

Altera o systema de escripturaçilo das Al(andegas do 
Jmperio. 

Hei por bem que nas Alfandegas do lmperio se ob
serve o seguinte : 

O livro de Receita e Despeza Geral da Alfandega, 
estabelecido pelo § 1ft do Art. 1l f> do Regulamento de 
26 de Junho de 1836, fica substituído pelo do modelo 
junto; e a sua escripturação será feita por hum Empre
gado para esse fim nomeado pelo Inspector da mesma 
Alfandega. 

Neste livro se lançará em t•esumo tudo o que se ar
recadar e despender diariamente, á excepção todavia do 
que diz respeito a impugnações, que continuarão a ter 
seu livro pt·oprio, passando somente deste para o de 
Receita e Despeza, no fim do mez, a parte que perten
cer á Fazenda Nacional. As cargas de Receita serão no 
fim do dia assignadas pelo Esci'Ívfoo e Thcsotn·eit·o, sendo 
por isso desnecessaria a assignatura deste nos livros au
xiliares. 

Os Empregados, a cujo cargo estiverem os livros 
auxiliat•es, enu·egarão no fim do dia h uma nota, pot• elles 
assignada e datada, na qual se declare a qualidade da 
renda, o livro em que foi escripturada, e a sua impor
tancia em dinhei1·o ou em assignados. A' vista desta nota,' 
depois de conferida pelo Escrivão, com os assentos do 
Tbesoureiro, procedct·-se-ha ao lançamento da Receita ; 
sendo depois as mesmas notas convenientemente cmmas
sadas. 

A D•speza que se fizer será lançada á vista dos pro
prios documentos mandados pagar por despacho do los

. Jlector; os quaes serão relacionados conforme as diiTe
l'entes rubricas. 

L----~---------------------------
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No fim do mez encerrar-se-hão as contas da Receita 
e Despeza ; e conferido o saldo e suas especies, se fará 
delle transporte para nova conta do seguinte mez. 

Os saldos que respeitarem a hum exercido não serão 
confundidos com o de outro; havendo pal'a cada exer
cicio hum livro de Heceita c Despeza. o 

Joaquim Jmé Rodrigues Torres, do !\leu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario .d'Estado dos ·' 
Negocios da Fazenda, e Presidente do Tribunal do The
som·o Publico Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro 
de Março de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono 
de Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

J oaqrrim José Rodrigues Torres. 
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COLLECÇlO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL; 

1850. 

Tmro 13. PARTE 2.• SECÇÃO 9. 11 

DECRETO N. • 672- de 26 de Abril de 1850. 

Proroga até o dia 2 de Maio a presente Sesst1o da A•
sembléa Geral Legislatit•a. 

Hei por bem Prorogar até o dia dons do futuro 
mez de Maio a presente Sessão da Assembléa Geral Le
gislativa. 

O Visconde de Mont'alegre , do Meu Conselho d'Es
tado, Presidente do Conselho de Ministros, lllinistr·o e 
Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio de Petropolis em vinte 
seis de Abril de mil oitocentos e cincocnta , vigcsimo 
nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Vl.<rmulc de Jlfol1t'ak,rJre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

T0\10 13. PARTE 2.• SECÇÃO 10.• 

DECRETO N.• 673- de 15 de Junho de 1850. 

Altrra o• Arts. 13 e U. do Decreto N. • 632 de 27 
de Agosto de 181!0. 

ConYindo determinar com mais precisão c clareza o 
mclhodo cstahelccido nos Arts. 13 c f,!. do llccrclo N." 632 
de 27 de Agosto do 18~9 para a expedição dos Diplomas 
de que tratao os mesmos Artigos: Hei por bem que o 
mencionado Decreto se execute -com as seguintes o Iterações. 

Art. 1.• A nota de quo troto o Art. 12 do Decreto 
N.• 632 de 27 da Agosto de 1849, será entregue na Pro
vincin no agraciado, para que em ,·isto della possa pagar 
na Heccbudoria, ou na Repartição da mesma Província, 
n cujo cargo se achar a arrecadaçüo das Rendas internas , 
a importancia tia rc~pecth·a Joia, Novos Direitos, Scllo. 
e emolumentos, sendo por~m a dos emolumentos recebida 
como em deposito por conta da Secretaria d'l~stado a quc
pcrlcnc~r, c rcmettida no fim de cada semestre i1 n•spc
diva Thcsouraria. 

Art. 2.• Do rccchimcnto se dar!t á parte Conheci
mento em rórma, para que com cite pmsa requerer ao 
Presidente da Província a expedição elo seu Titulo. 

Art. 3.' Os Presidentes das Províncias logo quo lhes 
scjão apresentados os Conhecimentos, de quo trata o Ar
tigo antecedente, os rcmelterão lt competente Se(:retnda 
oi' Estado , na qual se expedirá o Titulo [azcndo-sc no corpo 
da Carla expressa menção das quantias pagas por conla 
tia Joia, Novos Direitos e Scllo, com rcferuncia ao rP-s
pecti\o·o Conhecimento em fórma. 

Art. .\.." No fim de cada semestre sacará a Tllesou
rnria letra sobro o Thcsouro Jluhlico da importancia do~ 
emolumentos arrecadados no mesmo ~nmestre, a f<nor da 
Sccretnrin 1l' Estudo por conta da c1ual tiverem sido rc-c,~
hirlo:- ~ e a n•nidrcrri tm respectivo Onlcinl 1\fcdor. 
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O Visconde do Mont'al•gre, Conselheiro d'Estado, Pre• 
sidcnto ·do CGnselbo de Ministros, Ministro e Secretario 
d'llstado dos Negocios do lmperio, assim o tenha enten
dido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em quinze 
de Junho do mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono 
da Jndependencia e do Imperio. 

Com a llubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Visconck de Jlont'llfrgr,. 

--~--· 

llECRETO N.• Gil- de 15 Jc Junho de 1850. 

/Jalara de Grande Ga/,, o dia 29 de Julho "" substitlliçrio 
ao de 1!) dfJ mesmo me:;. 

,, 

Tendo cessado os motivos pelos <)Unes fui declarado dn f/. ~. ·: 
Grande Guio o dia J 9· de Julho : Hei por bem que, em- /I?" 
lugar daqucllc dia, seja de Grande Gala o dia 29 de Julhn 
por sor o do annivcrsario natalício cJa Princcza Imperial 
1), Jsnbel, Minha Muito ,\rnada c !'rezada Filha. O Viscondn 
de 1\lont'alegrc, Conselheiro ti' Estado, Presidente tio Conselho 
de Ministros, Ministro c Secretario ti'Estado dos Negocios 
do Irnpcrio , assim o tenha entendido , e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Junho do mil 
oitocentos e cincoenta, ,·igcsimo nono da lnd('pendencin f! 

tio I n1 perio. 

Com a Huhrien Uc ~ua ~Jugc:-ladc o lmpcnHior. 

V iscondr dt !fi onl' a{f'grr:. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

'IOIIO 1.3. PARTE 2.' SECÇÃO H.• 

DECRETO N .• 675 - de h de Julho de 1850. 

llcstringe o despacho de mermdorias estrangeiras com 
cartas de guia âs Al{mzdegas prindpaes do Imperio • 

' :'!!: • ~· ~.,-..,.. • . 
'''' / AutofiSado pelo Ar·t. h6 da Ler n. • 5U de 28 de 
~~•.I' '":~r Outubro de 18h8: Hei por bem Ordenar que d'ora em 
11',. ,. diante só se per·mitta despacho de mercadorias eslran-

:.1': geiras cor~! cartas de ~uia de )~umas para ouh·as PI'Ovincias l ,. ... nas do R•o de Jauerro, Balua, Pernambuco, Maranhão, 
·:r~~n:J Par·á e S. Pedro do !Uo Grande do Sul; ficando assim sujeitas 
;]· . · · a pagar direitos de consumo nas Alfandegas importadoras 
•:'. as mercadorias estrangeiras despachadas de qualquer das ou-
~;1: u·as Províncias do lmperio. Joaquim José Hodrigucs Tor-res, 
'!! do Meu Conselho, Senador do lmpcrio, Ministro e Se-
•ii' cr·etario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente 
.•i : do Tribunal do Tbesouro Publico Nacional , assim o tenha 
'i:i. entendido, e faça executar. Palacio do JUo de Janeiro 
V em quatro de Julho de mil oitocentos e cincoenta, vi-
:.f' gesimo nono da Indepcndcncia e do lmperio. 
I· ~ •. 
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Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Joaquim José Rodrl!Jues Torres . 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOliO 13. PARTE 2,• SECÇÃO 1.2,• 

DECHETO N.• 6i6- de 5 de Julho de 1850. 

Sujeitando o., Commandantes de embm·cações tis pena.< 
do Art. 156 quando hout·cr difTerença de peso e Iama
nilO nos rolumes, c mercadorias dit~ersas das decla
mdas 110 manifesto. 

Usando da attl'ihuição que Me concede o Ar·t. 66 da 
' . 

Lei n. • 514 de 28 de Outubro de 1848 : Hei por bem 
Determinar que sejão applicadas as penas do Art. 15(1 ,..,.,. •. 
do Hcgulamcnto de 22 de Junho de 1836. aos Comman- ,;IrE-. 
dan.tes das emba.rcaçõc~ a <rue se refere o rüenciOnaclo _.....$?1 

Art1go, c em cuJO car'!'egamcnto se . achar qualquer volu- · 
me de mercadorias menor· em peso e· tamanho do que 
o declarado no respectivo manifesto e conhecimentos, ou 
que mostmndo indícios de ter sido aberto contenha met·-
cadorias ou objectos de menor valor do que os cons-
tantes do mesmo manifesto , sendo regulados os direitos 
c multas pelo valor da melhor qualidade das respectivas 
mercador·ias quando o manifesto não as indicar com pre-
cisão. Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu Conselho , 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Ncgocios da Fazenda, c Presidente do Tl'ibunal do Thc-
•ouro l'uhlico Nacional, assim .o tenha entendido, e faça 
••xecutar. l'alacio do Rio de Janeiro em cinco de Julho 
de mil oitocentos e cincoenta , vigesimo nono da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José Rodn'gues Torrts. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

f850. 

TOllO 13. PARTE 2.• SECÇÃO f3.• 

DECRETO N.• 077- de (l de Julho de 1850. 

Concede a JOI1o Marcos Vieira de Sousa Pereira pri
ritegio exclusivo por dez mmos par·a estabelecer nesta 
Côrte lmrna manu(actura de calçado carioc/ave com 
o titrtlo de - Imperial Manu(actm·a de calçado ca
riocltwe cl prora d' agua. 

Allendendo ao que Me representou João Marcos Vieit·a 
de Sousa Pereira, pedindo lll'ivilegio exclusivo po•· vinte 
annos para estabelecer nesta Côrte huma mnnufactura de 

.calçado carioclave com o titulo de -Imperial Manufactum 
de calçado carioclave ·á prova d'agua-; e Confol·mando
Me com o 1>arecer da Secção do Conselho <!'Estado dos 
Negocios do lmperio, exarado em Consulta de vinte de 
Junho do cooTente anno: Hei por bem Conceder ao re
ferido João Marcos Vieira de Sousa Pereim o pt·ivilegio 
que •·equer, por espaço de dez annos, do qual se lhe 
passará a competente Carta , nos termos c. com as clau· 
solas da Carta de Lei de vinte e oito de Agosto de mil 
oitocentos e trinta; ficando depositada no Archivo Publico 
do lmperio a exposição dos meios e p•·oce.sos de <rue 
se servio pat·a melhorar e aperfeiçoai' aquella industria. 
O Visconde de Mont'alegre, Conselheiro d'Estado, Pre
•idente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario 
d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha en
tendido , e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
•eis de Julho de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo 
nono da lodependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visconde de M ont' alegre. 



( 31 ) 

DECRETO _N.• 678- de 6 de Julho do 1850. 

· Dá Regulament<> para a. Casa de C<>rrecçilo 
do Rio de Janeiro. 

Hei por bem, Tendo Ouvido o parecer da Sccçiio do 
Justiça do Meu Conselho d'Estado, Ordenar quo "' exe
cute o Regulamento, que para a Casa de Correcçiio com 
este baixa, assignado .por Euzebio de Queiroz Coitinho Mal
toso Camara, do Meu Conselho, Ministro, e_ Secretario 
d'Estado dos Negocies da Justiça. O mesmo Ministro assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacio do ,Rio_, de 
Janeiro em seis de Julho de mil oitocentos e cincoenta; 
vigesimo nono da; lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~fagestade o Imperador.,.,;. , 
.. 

1,Í~f!'."·. 
Euzebio de Queiroz Coitinho lJlattoso Cdmara; 

Regulamento para a Casa de Correcção a que se referB 
o Decreto desta data. 

TITULO I. 

Da Casa de CorrecçtJo. 

Art. 1. • A Casa de Correcção hc o cdificio desti
nado á execução da pena de prisão com trabalho, dentro 
do respectivo recinto. 

TITULO 11. 

Dos conrlemnados á prisiJo com trabalho .. 

CAPITULO I. 

Art. 2. • Os condomnados á prisão com trn!Jalho se
rão classificados em duas divisões. 

1. n Correccional. 
2.n Criminal. 

Art. 3. • A divisão correccionnl so compor:í do duas 
classes; n sahcr: 

1.• 1\Icnorcs condcmnndos em virtude do Art. 13 do 
Codigo Criminal. 
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2.• ~lendigbs e vadios condemnndos · em conrormidade 
dos Arts. 295 e 296 do Codigo Criminal, e Art. 4:• da 
Lei de 26 de Outubro de. 1831, .Ssim como quâe<qiier 
outros condemnados pelas Autoridades Policiaes a trabalho Íln 
Casa de Gorrecção. 

Art . .t..• A di•isão criminal se comporá de todos os 
presos que não perlencerem á divisão correccionol, e coos .. 
tará de tres classes,. formadas pelo modo seguinta: 

1.• Os condemnados desta divisão logo que entrarem 
na Casa de Correcção; nquelles a quem forão· eommuta
das as multas pecuniarias em tempo de poisão com tra
balho, com tanto que já não estejão na Casa de Corree
ção, porque neste caso continuarão na cla>se em que se 
acharem, e finalmente aquelles que voltarem da 2.• e 3.• 
classes da mesmo divisão. 

2.• Os que na primeira classe, durante hum nono con
secutivo, se houverem compootado regularmente._ Os rein
cidentes só poderão passar para a 2.~ classe no' fim de 
3 unnos conseeuti•os de bom comportamento. · '·. · 

3. • Os que na 2. • classe se houverem bem érinipor
tado durante 2 nonos não interrompidos. Os reinciden
tes só poderão pa;sar, para a 3. • no fi in de 4 nonos segui-
dos de bem comportamento,' ' · · ' · 

A primeira classificação a que se proceder para a exe
cução do presente. Regulamento, será reita sem dependeo
cio das regras acima estabelecidas· jíelo Director com o ac
.cordo dos Membros da"Coiniriissão lnspectora, tendo~se em 
.attenção a natureza da pena e do delicto, a idade e mo
ralidade do delinquente, e seu comportamento na prisão. 

Art. 5. • Cnda 'h uma destas classes, de ambas. as di
,isõcs, occupará, sempre que.for possivcl, a mesma galeria. 

Art. 6." Logo que os condemnados entrarem na Casa 
de Correcção, serão clnssir.cados em vista da guia que os 
acompanhar, matriculados na fórma indicada no Art. 130, 
inspcccionados pelo Medico, conduzidos ao banho, se o 
:Medico não indicar o contrario, e aparado o cabello, ou 
.raspado, se o preso estiver verminoso, e feita a barba, 
receberiio o uniforme da casa, e passarão a seguir' a dis
ciplina da sua classe. 

Todo o preso que entrar para a Casa do Correcção 
devo ser acompanhado, alem da guia, de hum tra•lado 
do auto de qualir.cnção e mais peças do processo, das quaes 
conste o genero de vida, o hahitos do condomnndo. 



Art. 7.• Antes de entrar no trabalho em commum, 
todo o condemnado, . cuja pena exceder de 6 mezcs do 
prisão com trabalho, ficará recluso na sua ccllula, durante 
10 dias, sendo a condemnação até 2 annos; 1a dias, sendo 
a pena até 4 annos; 20 até 6; c assim por uianto. na 
razão de 6 dias por cada 2 annos até 20. Durante esta 
reclusão o preso não terá trabalho algum, e não sahirá 
da ccllula, se não para o serviço da manhã, e para os 
netos religiosos. 

Art. s.• A disposição do Artigo antecedente não com
prehendc os que sollrerem a prisão com trabalho por com
mutação de multa (Art. 4.• § 1."). 

CAPITULO 11. 

Da disciplina das classes. 

Art. 9.• Os prtfsos da 1. • classe da uivisão cnmo
. nnl serão admittidos a trabalhar em commum, logo quo 
tenhão terminado a prova do Art; 7. •, combinado com o 
Art. 49. 

Art. 1 O. Poderão passear nos palcos da prisão hum a 
vez por dia, durante Hi minutos, depois do jantar. So o 
Medico prescrever passeios a algum preso , serão pelo tempo 
e nas oecasiõcs quo o mesmo .Medico determinar do ac
cordo com o Director. 

Art. 11. Poderão escrever a seus porcnlcs, c rece
ber curtas uclles. com permissão do Dircclur, <JUO podcr:i 
ler humas e outras antes ue as expedir ou entregar. . 

Art. 12. Tombem poderão receber I'Ísitas de seus paes, 
.ou filhos h uma vez de 2 em 2 mczcs, c pela fórma 
adianto estabeleciua. 

Art. 13. Poderão finalmente os mesmos presos com
prar com a quota disponível do seu peculio, utensílios para 
escrever, ma terias primas para trabalhos manuaes e ligei
ros, a quo se queirão applicar nas horas de repouso, li
vros approvados pela Com missão lnspectora, c tombem 
prestar soccorros á suas familias. 

Art. 1<1.. Aos presos desta classe, fóra das visitas, 
só ho permittiJo falia r a seus superiores nos ccllulas, para 
se queixarem de· alguma violencia, padecimento, ou ne
cessidade; e nas Oficinas para pedirem explicação ou oh
jectos tendentes no trabalho, ou daquelles cuja acquisição 
lhes he facultada pelo Artigo antecedente. 



Art. 15. Os trabalhos que forcin dados á esta clas
se, serão sempre os mais pesados, e de menos industria 
que houver nas Oficinas existentes no Estabelecimento; 
todavia os que d'enlre elles estiverem em idade, c mos
trarem aptidão para aprenderem hum oficio, seriio :í ello 
npplicados, c ató obrigados a aprende-lo, com tanto quo 
seja conscntaneo com as suas forças. 

Art. 16. Os presos desta classo terão nos dias uteis 
h uma hora do repouso na occa•ião do jantar, comprehcn
dido o tempo deste, nos 3 mezes do inverno; 2. horas 
nos 3 mezes de verão ; e hora c meia nos outros seis. 

Art. 17. Nos domingos o dias do guarda, fóra do 
tempo destinado nos netos religiosos, terão estes presos 3 
horas de exercício, durante o qual se occuparão em ler, 
escrever, ou em fazer algum trabalho ligeiro e manual do 
sou gosto. Tambom darão o passeio ordinnrio que serit 
por dobrado tempo do dos dias uteis. 

Em geral todos estas faculdades, c hem assim ns con
cedidas aos presos das demais classes, serão á arbítrio do Di
rcctor, que as concederá conforme o merecimento do prcM 
so, c cscolhcrâ a occasiõo opportuua quando esta não es .. 
tiver designada. 

Art. 18. A comida destes presos será sempre nas 
ccllulas. 

Art. 19. O quo fica disposto para os presos da t.• 
classe da divisão criminal será applicnvel aos da 2.• classe 
da divisão eorrcccional, monos a maioria dos Arts. 11, 
12, 13, 14 c w. 

Art. 20. Os presos da 2. • classe da divisão crimi
nal trabalharão em commum, c comerão no refcitorio. 
todas as vezes <JUO isto não for incompatível com n exe" 
cução do alguma pena disciplinar quo lhes tenbasido im
posta. 

Art. 21. Passearão 2 vezes por dia, 1.5 minutos em 
cada huma, o quo poderá ser depois do jantar, c antes 
da ceia. 

Art. 22. São-lhes inteiramente applicnveis as dispo
sições dos Arts. 11 c 14, c ns dos Arts. 12 e 13, com 
a dill'erença de que as visitas poderão ser buma em cada 
mez, o que lambem poderão comprar pão igual ao do 
Estabelecimento. 

Art. 23. Quer nas penas, quer no trabalho serão 
os presos da 2. • classe tratados com menos severidade. Os 
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IJUe na 1. • houverem principiado a aprender, ou tiverem 
aprendido algum officio, continuarão a aprende-lo, ou a 
trabalhar por elle como d'nntes. . 

Art. 24-. O repouso, de que trata o Art. 16, serlo 
para os presos da 2.' classe de mais meia hora ; c nos do
mingos c dias de guarda seguirão o disposto no Art. 17, 
com o accrcscimo de mais huma hora de passeio. 

Art. 25. Aos presos da 3.• classe hc applicavel a 
doutrina do Art. 20. 

Art. 26. Os presos desta classe gozarão da isenção do 
Art. 21, podendo dcmnis passear á tarde por dobrado tempo. 

Art. 27, São-lhes applicnveis inteiramente as dispo
•ições do Art. 11 , e as do J 2 c 13, com a ditferonça 
ele que as visitas poderão ser de mnz em mez, c de que 
potlerão não só comprnr o que se permitio aos presos da 
2.• classe (Art. 22), mas lambem fructa, com tanto que 
seja sazonada, o o seu uso não seja reprovado pelo Medico. 

Art. 28. Quer nM penas, quer no trahalho, serão os 
presos desta 3.• classe tratados com· menos severidade. 

Art. 2!). O repouso dos presos desta classe nos dias 
uteis será do mnis meia bora do quo o das 2; o quanto 
ils disposições do Art. 17 podcrüp ter depois dos netos re
ligiosos mais -huma hora de cxcrcicio em diversa occasião 
do do 3 horas, o igualmente mais h uma hora do passeio 
do que o dos da 2.• classe. 

Art. 30. Os presos da 1.' classe da di•isão correc
cional terão n mesma discipjina qnc o< da 3." da diYisão 
criminal, quanto nos Arts. 2ã, 26, 28 c 29, c que os ela 
2." classe da mesma divisão, quanto no Art. 22. 

Art. 31. Estes presos serão toJos obrigados a aprender 
Imm officio dos que houycrcm no Estabelecimento, c quando 
mostrarem má vontade, ou nü.o tiverem a neccssaria np
plicação, o Director poder.i coarctar-lhes ns isenções da 3. • 
classe, que lho cabem pelo Artigo antecedente, c nté ns 
(}a 2. 11

, se se mostrarem inc.lomitos c rccnlcitrnntes. 

CAPITULO UI. 

Do trabnllto. 

Art. 32. Haverit nn Casa de Correcção ns Oficinas 
convenientes, preferindo-se ns que menos complicadas fo
rem, c melhor cxtracção acharem ao seus productos. 
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Art. 33. Cada huma destas Officinas terá hum mostre 
com o titulo de Chefe da Officina, ·o qual dirigirA os tra
halhos de lia, c ensinará o officio aos aprendizes. 

Art. 34-. Estas Officinas scriio montadas, quanto for 
possivel, de modo que nellas não estejão confundidas as 
clas;es dos presos, c trabalhem sempre estas separadas. 

Art. !35. Quando em huma Officina houver mais de 
20 presos, será clla dividida em duas turmas, ficando 
huma sob a inspecção directa do respectivo Chefe, á qual 
pertencerão os uprcmlizcs , e destes -os mais n trazados; o 
outra sob a direcção de hum mandador com o titulo de 
Chefe do turma, subordinado ao respectivo Chefe. Quando 
os prc!'OS tlcslo& ·duas turnws completarem de novo u nu
mero de 21 cada h uma, far-se-ba nova divisão de tur
mas. de sorte que cada h uma dellas nunca tenha mais de 
20 presos, nem menos de 10, todas sempre dirigidas pelo 
mt~smo Clu{~~ de OITicina. 

Art. 36. O trabalho começará do manhã em todas 
ns Oflicinas, c lambem nas ccllulas ~ meia hora depois do 
toque de despertar, suspender-se-ha ás horas do almoço e 
jnntar, c ce~sarft á tarde ao toque da ceia. 

Art. 37. O toque de despertar terá lugar: 
Nos 3 mezcs de vcriio, Novembro, Dezembro e Ja

neiro, ás 5 horas da manhã. 
Nos 3 mezes ele inverno 1\faio, Junho e Julho, ás seis. 
Nos outros 6 mezes Fevereiro, 1\farço Abril, Agosto, 

Setembro , e Outubro ãs cinco c meia. 
O toque ela ceia teril lugar: 
Nos primeiro; 3 mezes de verão bs 6 horas da tarde. 
Nos 3 de inverno ils 5. 
Nos demais ás 5!. 
Art. 33. Ao toque do chnmnda das Offieinas, estand<> 

pr~sentes os Chefes dellns o de turmas, serão os presos por 
clles, c pelos Guardas conduzidos ao palco, onde farão a 
oração da manhã, o concluida esta, os Chefes de Officinas, 
" 1le turmas conduzirão para o trabalho os presos que o 
c.Jc,·crem fazer em commum. c os Guardas voltarão com os 
demais para as ccllulas. Se 6zer milo tempo os presos 
que trahnlharem nas cellulas farão a oração nos corredores, 
c os demais nas Officinns , onde logo que chegarem, c á 
voz do respectivo Chefe, tomarão os lugares que lhes es
tiverem ou forem designados, c donde só subirão aos toques 
de que !ratão os Artigos seguintes. 
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Art. 39. Ao toque de almoço todos os presos dei
xarão o trabalho, e os Guardas os irão receber nas Offi
cinas para os conduzir no refeitorio, ou às · cellulas, con
forme o lugar em que lhes couber almoçar, o findo o 
almoço, e ao novo toque de chamada para o trabalho, 
conduzirfio de novo huns e outros ús Officinas. 

Art. 40. Ao toque do jantar tomarão do novo os 
Guardas conta dos presos , para os conduzir no lugar com
petente, e vigia-los durante o jantar, ·repouso, c passeio, 
findo o que e ao respectivo toque os conduzirão ÍJS Offi
cinas. 

Art. 41. Ao toque de ceia, fechadas as Officinas, 
terá lugar o passeio da tarde: findo este, pa.,arüo os Guardas 
revista a todos os presos, o em seguida feita a oração da 
tarde, irão estes receber a ceia, que levarão para as ccllulas, 
onde ficarão recolhidos. 

Art. 42. Ao deixarem as Officinas fi tarde, os presos 
porão em or.lem a fcrmmcnta, e ohjcctos de que se. hou
verem servido, ou estiverem á seu cargo durante o trabalho. 

Art. 43. Fóra das occnsiões. anteriormente designadas 
só poderão os pre<os sahir das Ollicinas com licença do 
respectivo Chefe e vigiados pelo Guarda do pateo , se ti
verem de satisfazer alguma necessidade, ou acompanhados 
por algum destes bs suas respectivas collulas, se a sabida 
da Officina houver sido motivada por molestia , dando-se 
parte immediatamento ao Dircctor para providenciar 'como 
julgar conveniente. 

Art. 44. lluranto o trabalho só poder5o os presos 
fallar para os fins dosignndos no Art. 14. l'nra isso os 
que aprenderem algum officio, approximando-se do seu mestre 
far-lhe-hão o seu pedido em voz submi"'" ; os demais batendo 
huma vez as palmas, a fim de que o respectivo Chefe vá 
ter com elles, expor-lhe-hão o que pretendem em voz baixa, 
e respeitosamente. Nas passogens das Officinas para outros 
lugares, ou destes para ellas devem todos os presos guardar 
'"'rnpleto silencio. Em quanto hum preso estiver fallando, 
com o Chefe, nenhum outro os poderá interromper. 

Art. 45. Quando for possivel se fixará o preço de 
cada producto do trabalho elo prrso, a fim de regular o seu 
salnrio; do controrio se lhe fixará hum jornul segundo. o, 
seu merecimento. 
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CAI,ITULO lV. 

Vas penas disciplinares. 

Art. 4G. 
sujeitos, são : 

As penas disciplinares a 'I"" os presos estão 

1.<~ Trabalho solitario o do l<trcfa 
2.0 Hestricçüo. alimentaria, ou jrjum a pno e agua. 
3.• Cellula of .• scura. 
4·. o l~assagcm Uc classe. mais ravorccida para mais austera. 
5.° Ferros, no caso do o.drcma necessidade, c por or 

dcm da Commissão lnspectora. 
Art. 47. Todo o preso que interromper o silencio 

nas occasiõcs em que isso lho não lw pcrmiltido, ou violnr 
qualquer das regra:; a que está sujeito, ou commctlcr in
fracção do Regulamento Íl •1ual não esteja mnrcnda pena 
alguma, scrú immcdiatamente advertido pelo Guarda que 
u vigiar, ou pelo Chefe Ua lurma em qu(! se uchar, com 
u voz:-Numero (tal) silencio-ou qualquer outro que 
o caso pedir, e que deve ser a mais curta possivcl, c 
principiar sempre pela indicarão do numero do preso. 

Art. 48. So o preso não obedecer a esta unica ndver
tcncia, que devo ser feita em \'OZ clara c intelligivcl, 
seri• punido com dois dias de trabalho solitario c de ta
refa, S€'ndo immcdiatamcntc COIH.Iuzitlo ú sua ccllula, quantlo 
esteja fóra dello. 

Art. 49. Se o preso estiver na primeira prova do 
que trata o Art. 7. ', a pena desta desohcdiencin será prin
cipiar de novo o tempo da mesma prova. 

Art. 50. Se a dcsobediencia for neompanhada de elo
mor, ou de insulto a outro preso , seri• a pena do Art. 
48 elevada a 3 ou 4 dias. 

Art. 51. Se o preso travar querolla com outro, sof
frerá a mesma pena por 3 a G dias , segundo a gravidade 
do coso. 

Art. 52. Se o insulto for feito a algum Empregado 
do Estabelecimento, será a mesma pena do Artigo ant.,_ 
cedente aggravada com restricção alimentaria. 

Art. 53. Se o preso ameaçar a outro, solfrerá a pena 
de 2 dias de cellula obscura, e se lhe puzer mãos violentas, 
será n pena dobrada. Se da violeocia resultar ferimento, 
será a pena aggravada com rcstricção alimentaria. 

Art. Ol. Se as culpas mencionadas no Artigo unte-

H 
~~----,-----------~---------------------------· 



( 39 ) 

<edenlc forem commettidas contra Empregados do Estnbe
lecimento , será n mesma peno aggrnvodn com a imposição 
de ferros á arbítrio da Commissão lnspectora. 

Art. 55. Se o preso furtnr, ou e;trngar volunta· 
riamente qualquer ohjecto do Estabelecimento, ou do outro 
preso, ou do stm proprio uso: !-ofl'rcrú n pena de 3 a G 
dias de ccllula obscura com rcstricção alimentaria, alllm Un 
reparação do damno quo se fara. I! custa do seu pcculio. 

Art. 56. Se o preso tentar evadir-se, ou para. esse 
fim allicinr outros presos, soffreri1 n pena do cellula obscura 
por 6 dias, o solitaria por 20-, com rcstricçüo alimentaria 
por 6 a 12 dias. 

Art. 57. Se para elTectuar a evasão , o preso commet
·ter violoncias, solTrcrã mais as penas marcadas para esta 
culpa (Artigos 53 e 54). 

Art. 58. Nas reincidencias serão os presos punidos 
com o dobro das pcnns. 

Art. GD. O preso" das cla'Ses mais favorecidas da di
visão criminal , que soffrcr pela_ segunda vez a pena de rcs
tricção alimentaria , ou commctlcr alguma das culpas men
cionadas nos Arts. 56 c 57 , voltará I! L' classe na fórma 
dos §§ 2.• o 3.• do Art. 4.0 

Art. 60. O preso castigado com restricçiio alimen
taria, lerá por unico alimento lnuna quarta de pão pela 
manhã, o outra á tardo. Esta pena será sempre appli
cada com altenção no estado de snudc o compleição do 
preso, c em todo o caso não poderá durar m~is do 3 dias 
cunsocutivos , nem mais do 20 , em hum mcz, assim como 
a pena do cellula obscura não poderá durnr mais do 6 dias 
consecutivos. 

CAPITULO V. 

Do vestuario. 

Art. 61. O vestuario geral dos presos será calça c ja
queta do algodão trançado azul , camisn branca de nlgodão 
liso, barrete de lã redondo 1 sopa tos grossos, c cinturão 
de vaqucta encerada de Ires pollcgadns do largura, c ata
cado com r.vella , c quando fizer frio, camisa de malha 
do lã grossa em vez de jaquetn. Eslns peças serão mar
rodas com o numero do preso a quo pertencerem, c do 
mais simples feitio. 

Art. 62. Cada preso terá 3 andninns do fato, "' 



quaes terão ~ duração marcada. na Tahella N, • 1_. ~f~ra o 
barrete c o cmturão que bastara hum para cada mdovoduo. 

Art. 63. As jaquetas e camisas dos presos da divisão 
criminal , e da 2." classe da divi!'ão correccional torão hum 
signnl no peito de 3 pollegadas quadradas, feito de panno 
das seguintes cOres. 

Para a 2.• classe da divisão corrcccional- ama relia. 
Idem 1. • dita da dita criminal- encarnada. 
Idem 2.• dita da dita dita -verde. 
Idem 3.• dita da dita dita- roxa. 
Art. 6'h O cinturão terá adiante e ntraz o .numero 

do preso em algarismo de metal branco, ou amarcllo, quo 
tomo a largura do mesmo cinturão, o qual será ata
cado do Indo, por cima da jaqueta ou camisa de malha, 
ou do cós da calça quando os presos estiverem sem ja
queta. AIOm dos objectos de vestuario mencionados, terá 
cada preso hum lenço do assoar escuro o grosso. 

CAPITULO VI. 

Da alimentaçdo dos presos. 

Art. 65. A alimentação dos presos constará de al
moço, jantar e ceia, na fôrma da Tnbella N. 2; sendo 
o ulmoço ás 8 horas, o jantar ·ao meio dia, e a ceia á 
hora designada no Art. 37. O tempo marcado tanto para 
o almoço como para a ceia será de lo minutos, e para 
o jantar do 30. 

Art. 66. O almo~o será servido n cada preso em !ou ma 
caneca de folha com colher ; o jantar em marmitas de folha 
com colher e garfo de dente; curvos, do pá o õu chifre; e a 
ceia em h uma marmita com colher. Ao jantar terá tambem 
cada preso h uma caneca para agua. 

Art. 67. Quer a comida seja no rcfeitorio, quer nas 
cellulas, haverá durante ella completo silencio. Se o preso 
tiver falta de algum objecto, tocará com a colher na mesa, 
o hum Guarda irá ver o que elle quer , ou lhe falta , c 
mandará servi-lo ou o acompanhará quando tenha alguma 
necessidade, c esteja no refcitorio. O pedido neste caso 
será feito ao ouvido do Guarda. Se o preso estiver na ccl
lula, o Guarda servi-lo-ba do corredor interno, por ando 
o ouvirá. 

Art. 68. Finda a comida o rcfcitoreiro acompanhado 
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de hum Guarda examinará, se os presos dcixãriio sobre a 
mcsn lodo;; os objectos tio que se houverem servido, o se 
faltar algum, sorà o preso immcJiutamento revistado, o 
rcsponsahilisado pelo seu valor, se o ohjecto não lhe for 
achado. 

Art. fl!J. Os presos devem entrar no refcitorio de 
hrnço~ cruz<.alos, hum n pós do outro, c assim irão to• 
tnandtt os seus lugares, c começariio n comer, quundo se 
lhe fizer signul para isso, e a outro igual signal tornarão 
a sahir pelo lllt'smo modo para os lugares que lhes com
petirem. Os <JUe comerem nas cellulas, seguirão a mesma 
disciplina no que a este re;pcito for alli applicavel. 

CA I'ITULO Ylt. 

Da economia internu dos presos. 

Art. 70. Ao togue de despertar todos os presos, que 
não estiverem irnpossihilitudos para isso, so porão a pé, 
c tornando a roupa que os Guardas lhes devem entregar 
passarão n varrer a ccllula, sacudir c enrolo r o cobertor, 
c logo que os Guardas lhes abrão as portas, irão fazer a 
limpeza e lavar o rosto c mãos, e feita a oração da manhã , 
depois de revistados, seguirão para as Officinas ao respectivo 
toque. 

Art. 71, Dentro das ccllulas todos os presos estarão 
sem jaqueta a qual ficará fóra da ccllula, conservarão por~m 
sempre o cinturão quo só devem tirar qo deitar-se. Tnmbem 
despirão n jaqueta nos dias calmosos, os <JUe trabalharem 
nas Oficinas depois do almoço nté o jantar, e depois deste, 
desde quo recomeçarem os trabalhos até que se findem , 
mas nunca o farão sem ordem do respectivo l\Iestre. Do 
barreto só se servirão os presos nas passagens e palcos , 
devendo em todo o mais tempo estar descobertos, excepto 
por prescripção do l\ledico. . 

Art. 72. A bora de deitar todos os presos despirão 
n roupa , menos a cami3a, o entrega-la-hão aos Guardas 
enrolada e atacada pelo cinturão. 

Art. 73. Todos os sahbados serão os presos barbeados 
á hora que mais convier, e no primeiro dia de cada mez, 
ou no seguinte, se aqucllc eahir em domingo ou dia de 
guarda , se lhes cortará , ou raspará o cnbello. A harhn 
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será toda raspada ató a altura da parte superior da orelha , 
c o cabcllo será cortado do escovinha. 

Art 74. Depois do barbeados, e entre as 9 horas o 
meio dia, serão os presos conduzidos ao banho frio, se o 
l\ledico não prescrever o contrario , indo de !~ em 4 , de· 
pois do examinados pelos Guardas. Os quo se não puderem 
banhar no sabbado, fa-lo-hão nos dias seguintes consecu
tivamente. A duração do banho será de 10 minutos, c 
ahi se lhes darão thesouras sem ponta , para apararem 
as unha:;. 

Art. 73. Aos domingos , o á hora clo costume re· 
ccberiio os presos roupa lavada , c lenço de assoar, e mu
darão de sapatos, o quo lambem terá lugar, quando acon
tecer que os molhem; a jaqueta porem será mudada de 
15 em 15 dias, e o cobertor de mez em rncz. Se o Me
dico houver prescripto a algum preso o uso de meias, 
dar-se-lhe-ha lambem muda deste objecto aos domingos. 

Art. 76. A roupa suja do preso será no mesmo dia 
contada e examinada minuciosamente, c depois lavada c 
concertada : cada preso será responsavnl pela falta , ou es
trago voluntario que houver no seu fato. Os, sapatos serão 
azeitados o guardados para o seguinte domingo. 

Art. 77. Se a occupação do preso demandar avental 
para preservar-lhe a roupa do sujo ou estrago, fornecer-se-bo 
hum de nniagcm ou de couro. 

Art. 78. A roupa que o preso trouxer ao entrar na 
Casa de Correcção , será lavada ou limpa , e guardada na 
rouparia, para lho sor entregue, quando for posto em li-. 
herdado. Estes ohjcctos serão lançados no caderno do preso 
(Art. 130) , e se lhes dará delles hum conhecimento as
signado pelo Director. Todavia se o preso quizer desrazer-so 
desses objcctos, t:criio vendidos puhlicamentc: e no caso 
Uc não tci'Cm valor algum, o não potlorom ser conscrvaJos, 
serão queimados em presença do Dircctor e do preso. 

Art. 79. Em cada collula habitada haverti os ohjcctos 
e utensilius constantes tia Tabella N. 0 3. 

CAPITULO Ylll. 

Dos enfermos, e tla. cnfcnnal'ia. 

Art. 80. A enfermaria será por em quanto estabele
cida na galeria interna da 2." ordem, no estado em que 
t~iila .!Ht a~hn. 
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Art. 81. Logo que o preso se qtteixar de molcslia 
scrit ~isitado pelo Medico. Se cs!o nüo estiver presente, 
c a moi estia for manifesto, será o preso conduzido á en
fermaria; do contrario voltorá á sua cellula ,. caso esteja fóra 
della , c n'hum ou n'outro lugn•· c>prraril a riH'Rnda do 
.1\Jedico. Se o caso for !;rt1\'(~, o J.)ircctur farfl chamar aquclla 
dos l\ledicos do Estabelecimento que mais perto moral', ou 
nHli" prompto so achar, o qual decidirá se o preso pbclo 
ser tratado na cc11ula, ou so Ue\'c ir· para a enfermaria. 

Art. 82. Se o Medico declarar ser a nwlcslia fingida, 
sent o preso trotado como incurso na pena de Ucsubcdicncia 
simples (Art. 48.) 

Art. 83. Quando a cnfcrmada for colloc:ul,, no lugar 
pnm clla prepnrado, serú di\'idida em tantos cornpnrtimcntos 
quantas forem as classes dos presos , c ahi se ohscnuriio todas 
as regras disciplinares do Estabelccimcnlo, que não forem 
incompatíveis como o estado do preso, ou contrarias lÍS prcs
cripçües. dos 1\lcdicos. ~ 

Art. 8~. Haverú para cada doente: 
1 Burra com colchão c travesseiro dc palha. 
2 Lençoes. 
1 Colcha de algodão, ou lã 
1 Moxo. 
1 .Moringuo para agua, 
1 Caneca de louça. 
1 Ourinol pequeno. 
1 Caixa de rctmtc. 
1 llacia. 
1 Escarradeira. 
1 Toalha. 
Art. 85. Na enfermaria haverá tudo <luanlo o 1.• Me

dico julgar necessario para o tratamento dos doentes; o bom 
assim os objectos precisos pnra o serviço c asseio della. 

Art. 86. Os remedios que o Medico houver de receitar 
nos doentes serão por ellc cscriptos, nssim como as respe
ctivas dietas, seguindo~sc em tudo o mais o que se pratica 
nos Hospitaes. 

Art. 87. O 1. 0 Enfermeiro organisará todos os dias 
hum mappa dos doentes com as alterações quo houverem 
occorrido nas 2l horas. O Medico qnc fizer a ~isita !la 
manhã assignaril este mappa. 
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CANTULO IX. 

IJo fii'Oducto do lrubalJ.o. 

Art. 88. A sustcntaçõo dos presos, e o custeamonto 
tia Casa de Corrcc~Ü() serão feitos com o producto do tra
balho dos mesmos presos, sondo o deticit supprido pelo Tbe
souro. Admillc·sc o pcculio t1os presos, que se formará: 

1." Do hum quarto do preço que for fixado uo feitio 
tia ohra , ou no jornal do preso, su os. presos pertencerem 
á 1.' classo. 

2. • Do hum terço, se os preso' pertencerem á 2. • clas<c, 
3. o Do mcbdc, FC os pn•sos pt•rtcnccrem á 3.a classl!. 

Art 89. Hum oitnvo do peculio no primeiro caso, 
hum s<.•xto no st•gunt1o, <l hum quarto no tetrciro, scrüo 
com o titulo de reservo, depositados na Caixa Economicu, 
em nome do preso a que pertencerem. no .. primeiro t.liu 
util de rada rncz, e a parte restante ficaró com o titulo 
de disponh·el, na Cuila do Estuhelecimento. 

Art. !lO. Os presos da 1.• classe da divisão correc
cional serão quanto ao peculio, equiparados aos da ter
ceira da di\'isão criminal, c os da segunda da divisão cor
reccional aos da segunda da divisõo criminal. 

Art. 91. O deposito dn Caixa Economica ficará á 
disposiçüo Uo preso na oecasião em que fur J•osto em Ji. 
bordado , entregando-se-lho a respectiva caderneta , para 
sci"\·ir-lhe de primeiro soccorro O dinheiro cjnc ficar na 
caixa do Estahclccimcnto scril applicado aos ohj.,clos de 
que tratiio os Arts. 13, 22 e 27, o para repnraçiio dos 
damnos causodos voluntariamente pelo preso na fórrna dos 
Arts. 55 c 7G, sendo as sobras, se as houver, recolhidas 
a Caixa Economica , como o pcculio do reserva. . So na 
occasião de ser posto em liberdade, o preso ficar devend<> 
alguma quantia oo Estabelecimento, será este üulemnisado 
pela quota do peculio do preso, depositada na Caixa Eco
nomica. 

Art. 92. A respeito dos presos de que trata o Art. 
8.0

• todos O< mezos se deduzirá do producto do trabalho 
de cada hum, avaliado como fica dito a respeito dos mais 
Ptcsos, a importancia das despezas com clles feitas pelo Es
tabelecimento, com tanto que não excedão metade do preço 
ou jornal , e mais a dos damnos que houverem causado na. 
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ftírma dos Arts. õr> e 76, c o remnnescento ser:i integral
mente depo:oitndo na Caixa l~conomica. 

Art. 93. Este deposito terá o me>mo destino de quo 
truta o A r t. 91 : se o pri'SO porem qnizer applica-lo ao 
pagarncn to de parte da multa , em cujn cnmmutação soffre 
a pri>ãu com trabalho. podcrir di> por daqucllc deposito para 
este lim. 

CAI'ITULO x. 

Dos Actos Religiosos. 

Art 9~. O Culto llcligioso prati.,.do na Casa de Cor
rccçiiu será unicamente o Catholico Humano. Se houver 
algum preso que Figa outra Heligião , ha\'endo-o declarnJo 
nu sua entrada, poderll f!Xcn~cr o sou Culto no que for 
praticu\lcl na rcspf~cth·a ccllula , e não serú obrigado ti ir 
H Capclla nem assistir ~a qualquer aeto rtlligio~o fóra della, 
excepto ás orações da manhã c da tarde, a que todos os 
presos desimpedidos deverão assistir. 

Art. 95. O Capellüo do Estabelecimento será o Ad
mini~tnulor de todos os Sacramentos de que os presos ne
cessitarem, sorvindo:-o e a,judnndo-o hum dos Empregados do 
Estabelecimento. Em artigo de morte o preso de outra 
communbão poderá ser assistido por hum Padre de suaRe
ligião, se o pedir, e o hom'llr. 

Art. 96. Nos domingo' e dias de guarda haverá missa 
nn Cnpclla , o á clla nssislir·iio nfio só os presos que não 
estiverem do cama, ou não forem do outra crença, mas 
tambem todos os Empregados internos do Estabelecimento, 
que não estiverem Ímflcdidos. Nenhuma pcssso::~ estranha 
será alli admiltida. Todo o individuo quo se não com
portar como cumpre, sendo preso, será immediatamenle 
reconduzido para a sua ccllula, ou para a obscura d'onde 
não sahirá mais por todo o dia, e se for Empregado, será 
pela primeira vez roprehendido em presença de todos os 
Empregados, e pela segunda despedido do Estabelecimento. 

Art. 97. No fim da missa, quu tcrn lugar á hora quo 
o Director designar, entre o almoço e o jantar , fará o 
Capellão huma breve exhortação anologa ús circumstancias 
do auditorio. 

Art. 98. Todos os dias pela manhã, depois do serviço 
dns cell ulas, c na occasião de irem os presos para as Offi-.... ... '\ . " . 

---,---,.------· --··-----
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cinas nos dias uteis, o :, tarde, na occasião de se reco
lherem ás cellulas, hum dos presos, designado pelo Di
rector, recitará a oração que o mesmo Director indicar, 
acompanhando-o os demais mentalmente. 

Art. 99. O Viutico e Extremu-Unçüo serão adminis
trados unicamente na enfermaria. Fúra della o preso. que 
pc~ir confissão será ouvido na celluln, c rcccbcril a Eu
charistia na Cnpc!Ja., c n~t occasião da missa. Só em ar
tigo de morte será :permittido ao preso casar. 

Art. 100. Haverit na Casa de Corrccçüo os vazos, 
paramentos c mais ohjectos uccessurios para a ~\dministraç.ão 
dos Sacramentos, e estarll tudo a cargo immediato do Di
rcctor, a quem incumbe cspccialment.c a policia da Cape lia. 

TITllLO 111. 

Da, Administraçfio. 

CAPITULO 1. 

Dos Emprrgados. 

Art. 101. 
Empregados: 

Haverá nn Casa do Correcção os seguintes 

1 Director, que, além do que percebo actualmente pela Ad-
ministração, terá o vencimento de.... 800./Z)OOO 

1 Capellão com o vencimento de......... 600;n'l000 
1 1." l\lcdico dn< Enfermarias da Penitencia-

ria, Calahouço c Africanos ....... ... . 
1 2.• Medico dito, dito, dito, dito •••••• 
1 Vedor com o vencimento de . ......... . 
2 Amanuenscs a 600·:::J cada hum ..•.•••• 
1 Guarda enfermeiro por 12 presos enfermos, 

com o vencimento de .. ............ . 
2 Guardas , por 25 condemnados á prisão com 

trabalho, com o vencimento cada hum de 

8oo;mooo 
600.)!:000 
800.)!:000 

1 o 200.)!:000 

l~OO.';tOOO 

MO./Zl • • • • . • • .. . . .. . • • .. • • • . • • • . .. 8oo;mooo 
1 Chefe de Oficina por cada huma , com o jornal que 

se lho arbitrnr. · 
1 Chefe do turma por cada h uma, menos a que for 

dirigida pelo Chefe da Oficina, com hum jornal quo não 
exceda de 3!4 do dos Chefes de Oficina. 

:1 Barbeiro e cahellcirciro. 
V:)/.~~~ .z, r~.- .. ,.'!.~,,,r ..c.. ,ri'IV 
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1 Despcnseiro c roupeiro. 
1 Cozinheiro c refeitoreiro. 
1 Servente do Hospital. 
1 Dito da cozinha. 
1 Dito interno pnra catla ordem de galerias. 
1 Uito pura as Olncilws corrcspondcnlcs i.l cada raio 

c patPO destas. 
1 Dito t~xtcrno para l'ml:~ raio. 
Totlos estes empregos, a quo nüo estão mnrcntlos ven ... 

cimentos, potlcriio sPr dt'SI~IIIJHlllhados por presos qnc tenhão 
nmstrndo n~ hahilibJ~'Õt.'S t-onvcnicutl•s ,. c nos quucs poder .. 
sc-hu nrbitrar humn gratili1:açüo rnzoavcl. 

Art. 102. To1IO.s estes Empregados, menos os 1\ledícos, 
Amnnuensc.;;, Chefes de Omcinas e de tunnas, resitlirõo na 
Casa de Correcção, c l)xC<'f>lnndo o llil·cclor terão h uma 
ruçiio diarin conforme a Tah!!lla N.<J 2; qunndo porém os 
emprego ... rorem occupmlos por presos, csturiio estes sujeitos 
com os tlcmuis ils dispcrsil:õL'S deste llegulamcnto, em tudo 
quo não fnr incompi1ti,·cl com o san·i~~o tio quo estiverem 
encarregados. 

Art. 103. Todos os Emprt•gados devem aprll>Cntar-so 
no excrcicio tlc suas funcçõu~ limpos, o alinhados, para 
que em presença do proso tutlo respire ordem, asseio·, e 
amor ao trabalho. Os Empregados internos apresentar-se
hão com os seus uniformes, e o Capcllão sempre em ha
bitos tulares. 

Art. 10'i-. O uniforme~ dos Emprrg:nrlos internos, cx
cf•pto o llirecto1· o Vc•tlor, serli o seguinto: jaqueta com .. 
prida do fazenda de lã preta, cHiça hnmca ou prct3, meias 
c sapatos, ou botins, gravata preta c boné ele encerado. 
Os serventes terão hn111 signal cruc os distinga. O Hircctor 
e Vctlor no cxcrcicio de suas funcções usarão úe sobrcca .. 
saca, de parmo, ou lã. Os Chefe; de Oflicinas c do tur
mas no exercicio do seu :i misteres estarão de jaqueta, 
quando os presos a ti\'crcm vestidrt. 

Art. 10õ. Para os empregos subalternos do serviço 
interior serão preferidos os solteiros ou ''iuvos sem filhos, 
e depois destes os casados sem filhos. 

Art. 106. Os empr.•gndos quo tem ração comerão 
em commum, sem distincçiio sobre si, c não us~rão de 
bebidas espirituosas. A hora da comida será logo quo os 
presos tenhão todos recomeçado o trabalho, de dia, c 
ú noite depois de todos fechados, rovcsando-se os que 
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acabarem de comer com os que· esth·crem em serviço que 
não possão deixar. 

Art. 107. Os Chefes de Officinns e de turmas almo
çarão no Estuheledmento tio que trouxerem de suas casas, 
onde irão jantar qucrcnilll, durante o tempo marcàdo para 
esse rim f\ da~SC de prt'SOs menos fn\'OfeCitJa, de modo que 
cstejão promptos a contiuuar opportunamente no desem
penho de seus deveres. Os ser,·enlcs comerão juntos nu 
cozinha á hora que menos prejudicar o serviço, e terão 
huma rm;iio igual ú dos presos. 

A rt 108. Os gmprngados interno..; não podnriio sohir 
do Estabelecimento sem licença do Direr.tor; os Chefes de 
Officinns o de turmas nuncd o poderão fazer durante as 
horas do trabalho. 

Art. 109. Alêm dos Empregados que ficão designa
dos, haverá huma Commisslio lnspectora, composf.a de (j 
l\lemhros, dos quaes hUin será o Presidente, e outro ser
virá de Secreturio, nomeados lodos pelo Governo. 

Esta Commissão servirá gratuitamente por espaço de 2 
annos, e os l\lembros dclla não poderão ser nomeados ou
tra vez, sem que tenha decorrido o intervallo de outros 2 
nonos. 

Art. 110. Esta Commissiío reunir-se-ha, ao menos 
duas yezcs em cada mez, em hum a das salas do edificio 
da Casa de Correcção, em dias por ella designados, fican
do-lhe suuordinado todo o Estabelecimento no que respeita 
li execução do presente Regulamento. 

t\rl. 111. Pura haver sessão, hasta que estojão reu
nidos 3 Membros da Commissão. Se faltar o ('residente 1 

substitui-lo-1m aquellc dos Membros presentes, que for mais 
velho em idade, o na falta do Secretario substitui-lo-1m 
o mais moço. 

Art. 112. Toda• as despezas de papel, tinta, e do 
mais que for nccessario aos traualhos da Commissão, fi
cão a cargo do Estahelecimento. 

Art. 113. Compete á Commissão reunida: 
1.• Proceder, de accordo com o Director do Estabele· 

cimento, á primeira classificação dos presos, de que trata 
o Art. 6.0 

· 

2. o ·nesolver , se devem por-se· ferros á algum preso no 
caso do Art. 46, dando immediatameote conta ao. Chefe 
de Policia. 

:1. o Revogar ou modificar as penas disciplinares impos-

"·'--' ------;----------'-----_1 
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tas pelo Dircctor, quando forem oppostas ou não confor
mes ao Regulamento, dando parto immediatamentc ao 
Chefe do Policia. 

4-. 0 Apresentar ao 1\linistro no fim de ceda mez hum 
relatorio circumstanciado do estado da Casa de Correcção 
com as indicações, que lho occorrerem tendentes 6 execução 
do Jlegulamento, c em geral ao melhoramento da Insti
tuição. Este rclatorio dcvern publica1·-se pela imprensa. 

!i." Tomar conhecimento das faltas, que possão ter bo
lido a respeito do preso, quo mi ser posto em liberdade, 
e proddenciar como convier nos limites de suas attribui
ções, representando no que. as exceder. 

(i. 0 .Examinar especialmente h uma \'CZ em cada mcz a 
escripturação, e contabilidade do Estabelecimento, e dar 
balanço lt rcspecth·a caixa, a\·erigunndo, Se as obrigações 
do Director a respeito do pcculio dos presos tem sido fiel
mente cumpridas. 

7." Approvar quaesguer contractos, quo o Estabeleci
mento fizer. 

Art. 114, Compete a cada hum dos Membros sepa
radamente, como for designado pelo Prcsidtmto da Com
missão: 

1. o Visitar o Estabelecimento h uma 1·ez por semana, 
mostrando-se a todos os presos, OtiVindo as suas quei
xas, e reclamações, recebendo quaesqucr representações, 
c, inform11ndo-sc ''crbalmento do Di1 eclor, dar conto de 
tudo á Commissão reunida na primeira sessão para provi-
denciar dcnllo dos limites de suas attribuições. 

2. 0 Assistir a todos os contractos do Estabelecimento, 
informando 6 Commissão circumstanciadomente á cerca da na
tureza, e vantagens de toes contractos para ella poder ap
prova-los na fórma do S 7. o do Artigo antecedente. 

3. o Assistir ao acto do revista do que trata o Art. 
151. 

4. o Rubricar os livros do Estabelecimento , quo ne
cessitarem desta authenticidade. 

Art. 115. O Director he o Chefe do Estabelecimento, 
com subordinação á Commissão lnspectora, mas poderá di
rigir-se immediatamente no Governo , Chefe de Policia , 
e mais Autoridades, os quacs em sua corrcspondencia com o 
o Dircctor usarão de Officios e requisições, o nüo de Por
tarias ou ordens. 

Art. 116. Todos os Empregados do Estubclocimcnto 
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sedo subordinados a.o Direct.or, e d.everão çumprir os suas 
ordens em tudo quanto for l)o serviço do Estabelecimento. 

Art. 117. Ao Director, o lOm dos demais funcções. que 
lhe competem , incumbe : 

1.° Cumprir e fazer cumprir este Regulamento, ve
lando no desempenho das funcções do todos os Empregados, 
representando áccrco d'oquelles cuja nomeação lhe nã.o com
pete, c applicando os meios á seu alcance o respeito dos 
outros. 

2. o Nomear c despedir livremente todos os Empregados 
que não são de nomeação do Governo, dando com tudo 
parte dos demissões e nomeações que eiTectuar á Commissão 
Jnspcctora com os motivos da demissão, e empregando 
antes desta os meios de odvertencin, e reprehensão para 
com aquclles quo faltarem aos seus deveres. · 

3.• Visitar ao menos huma vez por noite todas as pri
sões, e. h uma vez por dia todos as diiTerentes partes do 
Estabelecimento, vendo todos os presos , examinando os 
suas cellulos, a posição de cada hum, o tratamento que 
se lhes dá, c observando o seu comportamento,. maneiras, 
índole, propensões, seu estado de correcção real, ou pre
sumida, lançará no livro do observações as que assim hou
ver colhido. 

4..0 Impor aos presos as penas disciplinares marcadas no 
Regulamento, expondo ''erbalmente á qualquer 1\lembro 
da Commissão lnspectora o caso occorrido, logo quo este 
se apresente no Estabelecimento, e por escripto ã Com
missão Jnspectorn na primeira reuniilo. 

!S. o Apresentar ã Com missão Jnspectora no fim de cada 
mez, ou quando lho for exigido, hum relntorio do estado 
do Estabelecimento. 

6.• :Fazer observar ns prescripções dos Medicos , quando 
ellns não forem do encontro á segurança dos presos, e 
recorrendo de lias, no ca~o contrario, para a Commissiio 
lnspectora. 

7, 0 Ouvir os conselhos do. Capellão na direcção moral 
dos presos, e particularmente dos da. 1. • classe da divisão 
correccionnl (Art. 119 § 1.') 

8, • Ter o maior cuidado em que os Empregados trotem 
os presos com humnnidaclc, e não cxerção,oobre elles rigores 
que lhes não estejão impostos. 

9." Receber civilmente, e fazer receber do mesmo modo 
pelos seus subordinados, todas as pessoas conspícuas que 
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quizerom vi•ifar o Eslabelecimento, ou se apresentarem ·com 
licença superior, sem que todavia para isso se infrinja 
o Regulamento , nem so inveo·ta a ordem o lnarcha ilo 
trabalho. 

10. Ouvir benignamente a todos os presos quo lhe qtlí
zerem faltar, e em segredo quando assim lh'o reclamarem. 

11. Empregar todos os meios necessarios para manter 
o segurança da prisão , o reprimir qualquer violoncia ou 
resistencia, podendo dispor para esse lim da guorda do Esta
belecimento, que lhe estará immodintamente subordinada. 

12. Remetter diariamente ao Clwfo de Policia e á Com
missão Inspectora parte do todos as. occurrencins, e al
terações do Estabelecimento, acompanhada ·de hum mo~pa 
numerico dos presos , com a declaração das divisões o classes 
a que pertencem , das penas a que forem sentenciados , 
o das diciplinaros que estejão soffrendo. 

13. Contraetar, e comprar todos os objectos necessàrios 
para o Estabelecimento_, o vender os productos noite manú
facturados. 

1-1-. Fazer entrar para o co!re do Estabelecimento todo 
o dinheiro que se receber quer do Thesouro, quer do 
producto da venda dos objectos manufacturndos no Esta
belecimento , o ordimar as despezas quo se houverem diJ 
fazer com dinheiro do mesmo cofre. 

15. Satisfazer as requisições das Autoridades crimilincs 
c policiaes, quo lhe forem dirigidas, o bem assim cumprir 
os mandados de soltura o franquear a entrada dus prisões 
ás mesmas Autoridades, bem como ao Promotor Publico 
quando alli forem em razão do seu Ofiicio. 

16. Participar ao Juiz das execuÇões, quando o preso 
houver concluido o seu tempo de condcmnatão, que ello 
so acha em estado de ser posto em liberdade. 

17. ProvidiJD'ciar nos casos omissos neste llegulamento, 
em quanto il tal respeito representa á Commissão ínspe
ctora. 

Art. 118. Não poderá o Director desamparar o Esta
belecimento por mais de 6 horos sem motivo pondefoso ; 
nunca porêm o fará, quer de dia, quer do noite, estando 
o Vedor ausente: se a ausencia for por mais de 24 horas 
precederá licença do :Ministro da Justiça , ou da Coo'nmissilo 
Inspectora. 

Art. 119. Ao Capellão da Casa de Correcçiío, alê!b 
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do que lhe fica encarregado pelos Ar!. 9õ, 97 o 99, in· 
cumbe o seguinte: 

1." Ajudar o Director na educação moral dos presos, 
" concorrer quanto em si couber para a sua correcção o 
reforma. 

2.0 Visitar os presos, exhortando-os ao trabalho, c 
hom comportamento, ao menos huma vez por, semana, o 
no meio della , alem do dia do guarda que 'possa haver. 

Art. 120. As faltas do Capellão serão substituídas por 
outro Sacerdoto chamado pelo Director, á custa do Ca
pcllão, quando as faltas não provierem de molestia , e 
á custa do Estabelecimento, quando a molestia do mesmo 
Cnpellão for comprovada pelo .llledico da Casa. 

Art. 121. Ao 1.0 Medico, além das attrihuições que já 
lhe li cão marcadas, incumbe: 

1. o Comparecer todos os dias, alternando com o 2. •, 
de manhã ou ú tarde, de sorte que diariamente seja vi
sitado duas vezes o Estobclecimento , onde alêm disto se 
deverá .apresentar quando receber aviso do Direclor. As 
visitas do 1. o c 2. 0 nlcdico se estenderão ás enfermarias 
dos africanos e cnlabouço. 

2. 0 Examinar os viveres que entrarem para o Estabc
Jccimenlo, rubricando a respectiva guia. 

3. o Assistir e approvar o contracto que se fizer do for
necimento do remcdios. 

Art. 122. Ao Vedor incumbo: 
1. o Substituir. o Director na sua ausencin e impedimen

tos, excepto quanto á imposição da pena , que não seja 
a do Art. .j.S, c coadjuva-lo em suas funcções. 

2. 0 Dirigir a escripturação da Casa. 
3.• Fazer o ponto das Officinas tanto dos presos como 

dos mestres e contramestres. 
Art. 123. Aos dons Amanuenscs incumbe: 
Escrever nos livros da Casa , fazer a correspondencia 

c partes diarias, archivar todos os documentos, e nuthcn
ticar a entrada de dinheiro para o cofre, c o pagamento 
das despezas que por elle se houver de fazer. 

Art. 12~. Deverão trazer a escripturação sempre em 
dia, não podendo reserva-la para o dia seguinte, sob pre
texto algum , excepto o de molestia , pena do perda do 
ordenado em cada ·dia em que a cscripturação não ficar 
terminada. 

Art. 121;. Hum dos dous deltrá e.star todo o dia no 
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Estabelecimento ·ainda mesmo nos domingos e dias santos, 
para o que alternarão. Nos dias de serviço porêm, entre 
as 9 e as 2 horas do dia , deverão achnr-se ambos presen
tes, continuando a mesma ohrig:Jçüo das quatro horas do 
tarde até ficnr o trabalho concluido , · quando assim parecer 
ncccssario ao Vedar. 

Art. 126. Os Guardas úi>vem ter sempre a maior vi
gilancia sobre os presos, e!<preitando as suas acções e mo .. 
•imcntos, observando que clles cumprão em tudo e por 
tudo os seus deveres quando não estiverem nas Officinas, 
o velando em que todos as ordens sejão estrictamente cum
pridas, dando ao Director parte dos infrocções occorridas. 
Advcrtiriio os presos quo se desviarem dos regras que estíio 
estobelecidas , fecharão e obrirão as portos , quando for 
preciso, guardando as respectivas chaves, farão os toques 
ordinarios, e o de nlarma nos casos de desordem ou ten-
tativa de evosão. · 

Art 127. Os Guor,dos enfermeiros teriio alem das obri
gações do Artigo antecedente, a de servirem os doentes 
na fórma que lhes for prcscripto. 

Art. 128 Aos Chefes de Officinas cumpre vigiar os 
presos que estiverem a seu cargo, dirigir os trabalhos que 
elles houverem de fazer, ensinar-lhes o officio, marcar
lhos o lugar em que devem trabalhar, fazer h uma rela
ção dos objectos quo os presos desejarem obter á custa do 
seu p~culio, transmittindo-a ao Direclor h uma vez por se
mana, dar-lhe parte das infracções do R•gulamento occor
ridas nas Officinas, e bem assim da deterioração ou extravio 
do ferramenta, ou de qunesquer outros ohjectos. 

Art. 129. Os Chef"s de turmas tem as mesmas obri
gações dos Chefes de Officinas , porem debaixo de suas 
ordens e direcção, 

CAPITULO 11. 

Da Escripturaçao e Contabilidade 

Art. 130. Haverá na Casa do Correcção os seguintes 
livros. 

Hum livro de receita e despeza geral, no qual se 
carreguem, e abonem diariamente ao Director todas as en
tradas e sabidas não só de dinheiro como de generos : 
este livro terá por auxiliares: 

Hum livro de receita e dcspcza de viveres com hum 
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mappa em que se lance englobadamente a receita e des
peza de cada mez. 

Hum livro de receita e despeza de vestuario, utensí
lios e moveis com semelhante mappa. 

Hum dito semelhante para as materi&s primas, e fer
ramentas das Oficinas. 

Hum dito de Caixa onde se lancem simplesrnonte as 
quantias que entrarem e sahirem do cofre do Estabeleci-
mento. · 

Hum dito de matricula dos condemnados, onde se ins
creverá o nome do preso, sua filiação, naturalidade, qua
lidade, estado, oficio, religião, r.i\r, altura, signaes, eul
pa por que foi sentenciado, pena que teve,. e o tempo della, 
numero que lhe· for posto no Estabelecimento, e classe a 
que fica pertencendo ; c bem assim se nolarão todas os 
alterações por que for o preso passando até ser posto em 
liherdnde. 

Hum caderno para cada preso que trabalhar, no qual 
se lhe acredite o seu peculio ern duas colunonns, huma 
para a quota disponível, c outro para a que se deposita 
na Caixa Econornica; c se lhe debitem não só os objc
ctos que a seu pedido lhe forem fornecidos mos tombem 
a importancia dos que houver estragado, ou extraviado. 

Hum livro· para os Termos de consumo de que trata 
o Art 151. 

Hum dito para registro da correspondencio do Director. 
Hum dito para os Termos dos contractos. 
Hum dito em que o Dircrtor escreva as suas obser

vações (Art. 117 S 4.") e que só ser,·, obrigado a mostro r 
ao Jllinistro da Justiça, Chefe de Policio, ou á Commissüo 
lnspectora. 

Art. 131. Na Enfermaria, lloupario, Armazens, Dis
penso , c Officinas, hnYcní. em cada huma hum caderno, 
no qual o Director forá lançar diariamente pelo Vedar, ou 
outro qualquer Empregado idoneo, os ohjectos que entra
rem e sabirem dos mesmos lugares. 

Art. 132. Os Termos de e.ntroda, receito ou cnrga 
scrüo documentados por facturas ou guias, as quacs sorüo 
rubricados pelos Empregados encarregados de exame, e ap
provoção, quando o ohjcclo requerer esta diligencio. Os 
'f ermos de sahida , Uespcza. ou descarga serão Uocumcn
tados por pedidos dos Chefes de Officinos quanto ll mo
f.crias primas t o r~rrnmcnffl. c do v cdor tltlanto aos demais 
ohjcclos. 

__________________ ! 
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TITULO IV. 

Dilposições Geracs. 

Art. 133. Todo o preso he" obrigado a respeitar os 
seus superiores, e a obedecer-lhes em tudo quanto for con
cernente ao rcgimcn do Estabelecimento 1 n sua boa guarda, 
c policia das prisões, ao asseio destas o do suas proprias 
pessoas, c â t~flcctividadc e ordem do trabalho, represen
tando depois ó Commissão Jnspectora, a cada hum dos seus 
I\lmnbros, ou ás Autoridudcs, quondo a sua qQeixn for.contra 
o Oircclor, e á este, quando for contra os seus subordinados, 
sobre as injustiça~ e \·iolencias que eu tendão· ha\·cr soflrido. 

Art. t:H. São superiores dos presos na Casa da Cor-
rcctiio. 

A Commis<íio Jnspcctorn c cada hum <los seusl\lcmhros. 
O Dircctor. 
O Ycdor. 
Os Chefes de Officinas e de turmas, c os Guardas. 
Tombem siio superiores os lllcdicos e o Copellão no 

cumprimento de suas ohrigoções. 
Art. 135. O Director fará preporar no lugar que julgar 

mttis con,·enicnte hum locutorio, quo scrvirit para as visitas 
que ellc conceder ás pessoas que puderem sor admittidas 
na fórma do Regulamento a visitar os presos, havendo abi 
duas grades que ,·cdcm o contacto do preso com os seus 
,·isitantes. 

Art. 136. Estas visitas terão sempre lugar durante us 
horas do repouso, nunca durnrão mais úc 1/2 horn, e sem
pro em presença do hum Guarda, que ouvi rã a conversação, 
c nlio consentirít que se entreguem ohjcctos de qualquer 
qualidade. 

Art. 137. O Dircclor poJerú mandar apalpar as pes
soas que forem visitar algum preso. 

Art. 138. Nos corredores das prisões havení as luzes 
ncccssarias, para que não cscupe á vigilanda dos Guardas 
qualquer movimento dos prcso5. 

Art. 139. Os loques de quo trata este Regulamento 
serão feitos com campainha, para o caso porém de alarma, 
em quanto o Edificio nüo estiver concluído, o Director 
estabelecerá o modo que lho parecer mais conveniente de 
so ello ciTectuar, de sorte que todos os Empregados, e 
Guardas do Estahclccimenlo o oução promplamento. 

I 
J 
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Art. 1.1.0. Nenhum objecto por mais insignificante que 
pareça , poderá ser introduzido na Casa do Cor•·ccção sem 
fHH'missõo c..lo Director, e sem ser por SHU intcrmedio. 

He porêm vcdudo absolutamente a entrada de 
Bebidas espirituosas. 
Hcactivos chimicos. 
1\Jcchus pos1'horicas ou outras. 
Armas ollt:msh·ns o tlefcnsivas. 
Jnstrumcntos de musica. 
Ohjcctos para jogo. 
Velas, ou qualquer outro objccto para dar luz. 
Dinheiro. 
Tabaco em pó, rama, ou fumo, charutos, cigarros e 

cachimhos. 
Art. Ht. O Director poderá armar os Guardas , so 

o julgar ncccssnrio; as armas porém que elfcs trouxerem, 
andarão occultus ele modo que os presos nunca as vrjão, 
se niio no caso da ncces,idtH.Ic do seu uso. 

Art 1 ~2. Todas as compras vendas ou rornecimentos, 
que a r.asa de Corrcccão houver de clfcctuar, ou precisar, 
serão feitas por contractos em concurrencio publica, c de
pois de repetidos annuncios nos jornaes, transferindo-se o 
di;:~ aprazado quando neste se não apresentarem pelo menos 
c..lous concorrentes. Ficão comprehendidos nas disposições 
deste Artigo os objcctos de que os presos precisarem e com
prarem com o seu peculio, os quaes serão contractados com 
hum rorneccdor, e levados em conta ao preso pelo preço 
do contrncto. Todos os contractos serão concluidos em prc
sen-:n Jo hum dos 1\lombros da Commissão .lnspcctora, c 
pela mesma Com missão approvados, excepto os mencionados 
no Art. 121 § 3." 

Art. H3. Os viveres fornecidos á Casa de Correcção 
serão examinados por hum Medico do Estabelecimento, para 
o fim de serem acceitos se forem declarados hons, ou re
jeitados no caso contrario. 

Art. 1!>1·. Os utcnsilios, ferramenta, e qualquer 
outro ohjecto de que o Estabelecimento precisar só serão 
cotnllrados, quando so não puderem manufacturar no mesmo 
Estabelecimento, ou houver urgencia que não permitta a 
demora indispcnsavel para a sua conrecção. 

Art. 1!J.ti. Todos os dias serão varridos os corredores 
das prisões, c os patccs depois do almoço, c as Officinas il 
tarde dcpoi~ que o~ pri'SJS ncahar~m o trahnlho; os mesmos 

I 
------------------~--------------------·__J 
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corredores serõo lavados huma vez por semana; as camas 
c pertences das cellulas serão nssoalhadas do 15 em 15 dias, 
c os cobertores todas as 'semanas. 

Art. 146. Antes da oração da manhã os Chefes do 
Officinas, o de turmas examinarão. se os presos. quo tem 
de lri•lmlh[lr soh sua guarda , estão no devido asseio c re
gularidade: os (~uardas t.Jc\"crn fazer o mesmo exame a res
peito dos presos que trabalharem nas cellulas. 

Art. 147. Nos passagens do hum para outro lugar, 
nos pateos c em qualquer lugar onde os presos não tenhno 
nlguma occupação, devem todos ter 03 hrac:.os crnzados, c 
marchar hum após outro c sem fazer estrepito, solvo os 
casos em que o .. contrario estiver determinado. 

Art. 148. Nem na Capella nem fóro della poderão 
os presos recitar nrações de maneira que scjâo ouvidos. 

Art. H9. De dia c ainda de noite os Empregados 
não falloriio sem necessidade, nem farüo rumor, c quando 
houvl'rem de follar entre si fa-lo-hão sempre em voz muito 
baixa. 

Art. 150. Os l\ledicos lerão o maior cscrupulo em 
fazer passar para a enrcrmaria os presos que se derem 
por doentes, fazendo que recebüo o devido tratamento nas 
cellulas, sempre que a gravidade da molestia não exigir o 
contrario. 

Art. 151. De seis em seis mezes passar.,;c-ha, em pre
sença pelos menos de hum dos ~Icm~ros da Commissão 
lnspcctflra, revista a toda a roupa c ulcnsilios, ferramenta 
c quncsqucr outros ohjcclos quo·.sc houverem inutilisado, 
ou scrvit..lo o tempo marcado para sua duração, a lim de so 
dar consumo úquillo que não tiver valor nlgum, e se pOr 
em reserva o que ainda tiver algum prestimo, lavrando-se 
de tudo Termo em quo ossignorão os Membros presentes da 
Commissão Inspectora, o os Empregados o cuja guarda es
tiverem os objcctos consumidos. 

Art. 152. O falo quo apezor de ter completado o 
tempo marcado para sua duração ainda puder ser utilisodo, 
será posto em reserva e servirá para supprimento tios presos 
que houverem estragado o seu antes do prazo marcado. 

Art. 153. O fato usado pelos presos quo forem postos 
em liberdade antes de completar o tempo marcado para sua 
duração terá a mesma applicoçüo do Artigo antecedente. 

Art. 154. Todos os termos de carr,o, assignados pelo 
Direclor e Empregados o cuja guarda. for confiado o o~jeclo 
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de que se lralnr, todos· os documentos ·que houverem •lc 
ser archivados s"riio rubricados pelo Dircctor. 

Art. 155. Haverá nas Officinas c nas prisões hum 
ponto de todos os trabalhadores, com dcclaraçiio dos jornaes 
ou da obra quo houverem feito (Art. 122 § 3.'). 

A hum dos Guardas incumbir:. fazer o ponto dos presos 
que trabalhão nas ccllul•"· 

Art. 1G6. llc nbsolutamente prohibido fumar dentro 
do Estabelecimento. 

Aos condemnndos que tomarem tabaco scri• pcrmittido 
o continuar. n toma-lo por seis mczes, diminuindo-se-lhes 
diariamente· a quantitlade até perderem o uso, se a isto se 
niio oppuzcr prrscripçiio do Medico, que em tal caso mar
cará a quantidade que deve ser fornecida. Em todo o caso 
ser:í isto á custa do preso. 

Art. 157. He igualmente prohibido a qualquer Em
pregado da Casa de Correrçiio comprar ou vender cousa al
guma aos presos, ou receber delles presentes, donativos ou 
tlepositos. Exceptua-se o deposito de que trata o Art. 78. 

Art. 158. A faculdade do Director para ler e re
ter as cartas dos presos ou para elles não ho extensiva as 
que os mesmos presos dirigirem ás Autoridades ou estas 
a clles, as quaes sob nenhum pretexto poderão ser abertas 
ou retidas pelo Dircctor. 

Art. 159. Na occnsião em que a Commissão Ins
pectora ~ ou· olgum de seus 1\lemhros nas suas visitas en
trar nos corredores das prisõe<, o Guarda respectivo an
nunciará a visiln em ,·oz alta. 

Art. 160. Durante o repouso dos dias uteis c depois 
da missa nos dias de guarda, o Vedor, ou outro qual
qur.r Empregado r ará aos presos a leitura dos Artigos deste 
Uegulamento que o Director indicar, c lhe parecerem con
ducentes a fazer que os presos conhcçiio suas obrigações, 
e as penas que lhes estão impostus. 

Art 161. Logo que o Director receber mandado de 
soltura o favor de algum preso, tratará de arrecadar dellc 
os objectos do Estabelecimento c restituir-lhe o que houver 
sido por cllc depositado na sua entrada. Entregar-lhe-ha 
hum extraeto da sua conta eorrento assignado por cllc Di
rector, o dinheiro que se lhe possa restar do seu peculio 
disponível e a sua caderneta da Caixa Economica , e o 
mandar~ acompauhado apresentar-se ao Presidente da Com
hli!!são fn!'pcrfnra , ou ao !\lembro por r!! o tlt'~i~nado, a fim 
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do verilicar-so a disposição do Art. 113 § 5. •, feito o 
que poderá o contlemnodo seguir para ondo lhe convier. 

,\rt. 162. Se o preso ficar a restar ao Estnbelccimenlo, 
o Dircctor o mandara primeiramente :\ Caixa Economica 
acompanhado por huma pessoa de sua conllonça, c com of
licio seu, a fim de quo por aquclla Estação se entregue ao 
portador do Estabelecimento o que o coutlemnotlo estiver 
o restor. Se a soltura do preso cahir em dia no quol n 
Caixa,Economica não faça. pagamentos, o Director guardondo 
o caderneta o prevenindo a Caixa fará cumprir as demais 
disposições, voltando.o contlernnado no dia seguinte para re
cebe-la o eiTecluar-se o embolso do Estabelecimento. 

Art. 163. Quando follecer algum preso, o Director darÍI 
immediatamente parto desta occurrencia á Autoridade, a 
cuja ordem o fallecido houver sido recolhido á Cosa de Cor
recção, o logo que, cumpridas os diligencias marcadas no 
Art. 161 do Regulamento N. • 120 do 31 de Janeiro de 
18i2, oquella Autoridaae ordenar a inhumoçüo do cudaver 
o Dircctor assim o fará executor. 

Art. 1G~. De tudo quo occorrer, em virtude das dis
posições dos tjuatro Artigos antecedentes, far-se-ba nota 
no termo do matricula do condemnodo, ossignondo-a nos 
casos dos Ires primeiros A1tigos o preso se souber escrever, 
ou hum terceiro a seu rogo no· caso contrario ; e, no caso 
~o Art. 163 dous Empregados do Estabelecimento. 

Art. 1G5. As contos o .a ca~erneto do preso que fal
lecer, o o saldo que posso existir no cofre do Estabele
cimento o seu favor, serão remettidas ao Juiz de Orphüos 
para proceder á orrecadaç~o , ou faze-los entregar a quem 
direito for. 

Art. ·166. O Governo providenciará como pareMr con
~eniente â trasladação do preso quo for tocado de moleslia 
contagiosa na Casa de Correcção. 

Art. 167. Crear-se-ho logo que for possivel em cada 
h uma das divisões da Caso de Correcção h uma escola, onde 
se ensina rã aos presos a ler e a escrever, e as quatro ope
rações' do' arithmetica. 

Art. :168. As disposições ~este Regulamento relativas 
ao numero e nncimentos dos Empregados, penas, appli
cação ,do 'producto do trabalho dos presos, seu sustento e 
vcstuario não poderão ser altera~os se não por Decreto. 

Palacio do Rio de Janeiro em () de Julho de 1850. 
Eusehio de Queiroz Coitinho ~Iattoso Camaro. 
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TABELLA N. o 1. 

A que •• refere o Art. 62 do llegu/amento. 

1 Jaqueta para bum anno. 
1 Calça para Ires mezes. 
1 Camisa idem. 
1 llarrelc. para .hum anno. 
1 Par de sapatos para Ires rnezcs. 
1 Cinturão para dous annos. 
1 Camisa de malha idem. 
1 I.cnço de algibeira para <Iualro mezes. 
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TABELL,\ N.• 3. 

A que se refere o Art. 79 do Ileyulamento. 

1 )Jarra COlll tra\'CSSciro de mmlcit:a. 
l 'l':uubot;etc. 
1 Uilha ou mo•·h•ga para at~na. 
1 Cadeira de rctrctc, com orinol de tampa. 
1 Vassou•·a. 
1 Pente fino. 
~ Cobertores de a1codào. 
I Dito de hl. 
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COLLF.C.Çi\0 DAS T.f:IS IJO IMPF.niO llO Bl\ASJL. 

1850. 

TOliO 13. PAP.TE 2." 

DECRETO N.• 679- de 8 de Julho de 18GO. 

Altera o [Jccreto N.• 698 de 25 de Alarço de 1849, • d.l 
outras pro.,idencias sobre o Collegio de l'etlro Segundo. 

Tendo a cxperiencia demonstrado que algumas provi
,Jcncias se ·tornão ainda necessarias em hcncficiv da regu
laridade do ensino no Collcgio de Pedro Segundo: Hei por 
hem ·Decretar o seguinte : 

Art. 1." Quando o-Tribunal do julgamento tiver ap
provado o alumno, repelir-se-Ita o escrulinio para reco
nhecer-se se a approvação deve ser plnna, ou simples, 
c neste caso será aquella indicada pela unanimidade ·dos 
\'O los a favor, c estu por qualquer voto contrario; ficando 
assim alterada a segunda parte do Art. 1.' do Decreto N.' ti98 
du 25 de Março de 18~9. 

Art. 2." Nos concursos mensaes para os lugares do 
banco d'honra , alilm do que se acha disposto nos Artigos 
111 a 116 do Capitulo oitavo dos Estatutos, ohsenar-se
ha o seguinte. 

§ 1." Cada ponto para os concursos dcvcní cpmprehender 
assumplos jit explicados em varias lições, quer sejão des
tacados, quer reunidos em nova scric de idcias, se a ma
teria o permittir. 

§ 2 ° No dia seguinte nu do concurso o Profesor em 
plena classe chamará aqucllcs alumnos, cujos escriptos lhe 
parecerem melhores, para que os rcproduzão de viva voz, 
ou os expliquem de modo <(UC fique fóra de duvida o me
rito pessoal do concorrente. 

Art. 3. 0 O exame oral do fim do anno, de que tratão 
os Artigos 120 o 127 do Capitulo 20 dos Estatutos, será 
tamUem considerado como decirno o ultimo concurw para 
a adjudica~ão dos premios o menções honrosas, sendo guar
dadas as regras seguintes : 

§ 1." No f1m fiOs cxomrs de cndn ~nno de estudos, o 



Commissario ~o Governo, o Reitor, o Vice-Reitor, c todos 
os l'rofcssorcs do respectivo onno, rcuni~os' em Mesa, jul
garão por cscrutinio secreto este ultimo concurso, scmlo 
ncllc contemplados unicamente os alumnos que tiverem sido 
nppronulos plenamente. 

S 2. 0 Neste julg:uncnlo procctlcr·sc-hn, por \'Olnçõcs sc
JHlrmlas quanto nos alumnos· somente, o não quanto ás di
\'Crsns aulns do anno, á dcsignnçflo dos seis examinados , 
lJUC dcn~rão merecer os lugares do banco d'honra ; rscrc
,·cndo os juizes em ccdulas , de cndn vez , o nome da
qnclle que reputar mais digno para cada lugar. E ao 
nlumno que assim for dnsign:.:ulo pela maioria dos \·atos, 
scrit concedido o maximo dos pontos que em todos os 
concursos de hum mcz do rcspccti,·o anuo podLa competir 
ao lugnr que ohtcvc. 

Art. !~. 0 l~m s~guida ao julgamento do primeiro nnno 
dos estUtlos terá lugar n apnratão geral ~os pontos obtidos 
nos no\'c concurso5 c!'icriptos durante o onno lcclivo, sendo 
tombem conlcmplutlos unicamente ncssn opurociio os alum
nos appro\'atlos plenamente; c segundo for o resultado das 
som mas totocs dos mesmos pontos, juntos aos concedidos 
pelo exame oro I, far-sc .. lta a adjudicação dos premias, o 
menções honrosas. 

O ''iscondc ~e. Mont'alegrc, Conselheiro ~'Esta~o , 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocias do lmperio, a~sim o tenha cnten
dit.lo, c fac;n executor. Polncio do llio de Janeiro em oito 
de Julho de mil oitocentos c cincocnta, \'Ígcsimo nono da 
ln~cpendencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica ~c Sua Magcsta~c o lmpcra~or. 

Visconde de lllont'alcgre. 

DECRETO N.' 680-~e 8 ~c Julho do 1850. 

Ea·tingue as Capitanias dos Portos das Provincias de Ser
gipe, l'araldba, e Rio Grande.<lo Norte. 

llci por bem Extinguir as Capitanias dos Portos ~as 
T>rovincias ~e Sergipe, Parahiba, c Rio Grande do Norte. 
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Manoel Vieira Tosta, do Meu Conselho, 1\linistro c Secre
tario d'Estado dos Negocias da Marinha, o tenha assim en
tendido , c raça executar com os despachos neccssarios. Pa
!acio do Rio de Janeiro em oito de Julho de mil oito
centos c cincocnta , vigcsimo nono da Indcpendcncia c do 
lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Magestade o Imperador. 
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f.OLLECÇÃO DAS LEIS DO ll\IPEIUO DO llHASJL. 

1850. 

PARTE 2. 3 SECÇÃO 15." 

DECRETO N." 681- de 10 de Julho de 1850. 

Manda executar o Regulrunento do imposto do Se/lo, e de 
sua mTccadarüo. 

A !tendendo IJ convenicncia de adoptnr-sc, parn melhor 
arrecadação do imposto do sello , a .-e ruiu do papel sei
lado r.m ycz de ycrlws c5criptns nos pnpeis sujeitos a este 
i111posto, como até agora se tem praticado: Altcndcndo 
outrosim n que o novo methodo só pótle ser posto em execu
ção gradualmente, c lH> par c passo que. ~c for preparando 
e remetlcndo ils Estoçõe5 competentes o papel ~ellodo ; o 
que sendo por isso forçoso continuar ainda o nelual me
thodo de cobrança, int.lispcnsuvel se tornu não só compilar 
as multiplicatJas ordens cxpcliitlns para arrccmla~·ão elo referido 
imposto , como alterar as que parecem menos cohemntes 
cnm as di-pnsições da Lei N." 317 de 21 de Outubro do 
18~3; c Tendo Ouvido as Secções de Fazenda e Ju;tiça do 
Con~clho d'Estndo, llei por bem Ordenar que se execute 
o Hrg:nl;mwnto. <JIW com H:'lc baixa , n~signadn por Joaquim 
.Josú Hodrigues Torres, do ~!cu Con~;elho, St~ll<!dnr dn hn
pcrio, l\linislrn' e Secn•la•in d'E~tadn 1los ~rgneios da Fn
wnda, e Presidente do Tri!Junul do Theso1Ho Puhlico Nn
cional, que assim o tenha cntf!!Hiid,l, c íac;a cxc('Uit~r. Pa
la cio do 1\io de .hneiro em <lcz de .Julho de mil e oito
centos o cincot:nta, 'igC"simo nono tla lndcpcndcncia o do 
lrnpcrio. 

Com n lluhrica de Snn Mngostade o Imperador. 

ffi.,. ~~ 
I 

(/ 

Joaquim José Rodrigurs 1'orn·:r . 
. ,~ ""' ·!J:;. /.r a.-



i (jj ) 

lkyn/wum/o do impus/o tio •dlo c ,[., suu tl/'l't'"'"'"rtio. 

l'AilTE l. 

'J'I'IT LO I. 

CAl'ITULO t. 

Vos títulos e rapcis de que se dae -l'agur o sello rropnrn'anal. 

Ar!. 1." H o devido o se !lo pmporcional dos li\ulos 
comprciH'ndidos nus seguinlc):i ·t.·lasscs, o na importnncia mar
('Ut.li.l nns Tulwllas. 

1.1 CLASSE.- lc!J·as de ;amhio c da terra, csr.J'iptos à ordem. 
notas promissorias c creditas, escriptut·as, ou C/Cl'Í]Jlos de 
t•cnda, hypotheca, doar;ao, deposito e.xtrafudicial, c 
qualquer titulo de tran ... fcrit a 1n·opricdade ou uso{ructo; 
'J.llinhücs ltcreditarios c legados~ quitações juclidaes. 

TADEU.A. 

De 100;;'i'OOO ale 400~000 •.••..••.....•.• 
llc mais de ~oo;n;ooo alé 1. ooo:mooo 00 .... o 

llc cada 1. 000."/tOOO mais ............. oo .. 

."/t200 
·77'500 
."/tllOO 

2.a CLASSl~.- Fretamentos, Apolit'cs <le seguro e de 1·isco. 

T.\DIIJ.LA. 

IJo fretamentos Uc navios ........ ) 
Para fóra do lmpcrio •;, de 1 "{, .. ~ So!Jrc o vulor do freie. 
Para dentro '/, 0 de 1"/o ....... ) 

Das ~policcs de seguro c risco 2 por cento da ÍnlJlOr
tancia do premio estipulado. 

-· .,. .. , ·• 
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3.a CI.ASSF., - Titulos tl1 nomeaçao nJ;pedidos pelo Governo, ou 
JJOJ' Empre,fJados de sua escol/ta, por Autoridades El~ctl
siasticas, e pelas Mesas dru Camaras Legislativas, e das 
Asumbléa& Provinriacs. 

TADELLA. 

Hum pur' reuto do orllcnndo ou- lolaçfi.o, comprchcn
tlidos os cmoltímcntus. 

C.\f>l'rllLO 11. 

/Jos titulo:; da 1 11 classe. 

SECÇÃO 1."- /.ctt·a.~, rscriptosti ordem, nulas }JI'omi.~sorim~, 
e credito.<;. 

Art. ~.!l ~u:; títulos desta Secção são comprclwmlitlus 
us seguintes: 

I. Todas ns letras do camhio o Uu terra. 
11. Letras de cambio para os puizcs estrangeiro~. 

111. Lelras passadas pelos devedores da Fazenda Nuciu
rwl , n tfUCUJ se com~cdc razcr pagamento por prestações, 

I V. Lclrns pa,.adns c acceitns pelos conlraclmlores 
pnrit o pngnmcnto tio preço tios contractos. 

O sello seril pago pelos devedores o conlrnclodorcs. 
V. l..cll'as c notas promissorias, crcditos, c cscriptos à 

onJcm , ninda que mn fórma interior tlc carfa!'l, 
\'I. Yalcs neccitos entre os commcrciantcs dn Prat'a, 

VIl. Notas, ,·ult~s, ou letras tlc quaesqucr. associaçõês, 
contendo promessa, ou obrigação de pagamento. 

VIII. Cautclns, ou vales de transncc;.ões de emprcstimo 
1le dinheiro sobre penhores de prcciosidm1es, c de quacsqucr 
outros ohjectos, que se fuzem no 1\Ionto do Soccorro, em 
rtuncsl}ucr associaç.õcs , c em mão de particulares. 

Art. 3.0 As letras serão sclladas no lugar em que so 
,-cri ficar o pagamento, e não nos em <JUC forem sncmlas, 
ou negociadas. As letras fJUC li\·crcm -de ser aprcsenhtdns 
ao acceitc, ou pagamento , serão as mesmas que deverão 
ser selladas. 

Das sacadas sohre paiz estrangeiro , só scrú apresentada 
oo scllo h uma dos vias, c nos lugares do saque. 

Arl. !~. 0 Os cscriptus â or-tlcm não p0l1crn ser acccilos, 
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transfcritlos ou nt•gociados no lugnr em que ll'm llc ser 
JlilóOS, sem prC\·io pngarucnt.o de sei! o. 

Art. r;,u Os pci'tcnrcs p<ISStHios nas letras c. crm.litos 
Ucpuis do !'CU vencimento, t•orno títulos dn trnnsfercncia , 
são sujeitos ao scllo, rc,•alidação c multll. 

Se os creditas não IÍ\·tJI'tlm prazo cslipulatlo para o vcn .. 
cimento, sorrio sujeitos au :-cllo os pcrtcnn•:1 passados em 
tptalttner tempo 

Art. G. 11 Totlas as ll'lrns, ~fWri(ltos, notns promisso
riils c crmlitns, IJIIC 1.'3ti,·.-·,~wm \'PHCÍ!Ius ao tcmpn do Hc
gulamcnto de 2G de Ahril tiLl 18H·, se dL•pnis da execução 
tlcllc forem ajuizadas, pngnl'fio o IHH'O sellu. 

sEt:t,;.\n 2.a- Escriptura.<f ou C3rl'ifl{o,ç t/e renda, l'.'f1JOlltera, 
dottçt7n, deposito r..r·ttnjudil'ifll, e rJHttlqucr lifuln de trans
ferir n JH'opricdade ou u~ofructo; lrgodos e tjllilll{'iirs ju
diâat's. 

Art 7 .' Nos tifulos desta Sccrõo comprchcntlcm-sc 
tamhcm : 

I. As csc.ript.uras n cscriptos de contractos cclchriH.Ios 
com o Governo, ou qualquer Hcpartiçiio (lu!Jiica. 

11. As cscripturr~s Jmhlicos, ou particulares dos contra
elos tlc socictladc, na razão tio rcspcelÍ\'O capit1d. 

111. As escripturas antcnupciacs, c de dolo c arras. 
lY. As cscripturas de f1nn~a, ou abono tlc qualquer na

tureza que sejão, excepto as que prestão os rcos pn•sos, 
ou pronuncindos, para ~·.oltos su lh,rarcm. 

V. As csr.ripturas d(l tlissoluçiio de sncicclntle. 
VI. Os ti tu los que se ra~\SÜO ilOS nrrmuat.:wtc~ dns Hcn

das Publicas; dcvcmlo o scllo !'C r calculado nfio pelo ,·nlor 
tntal do contrado, mas pela lotuf:fto do cxce!'so de rmHli
nwnln , c1uc clle deve produzir, c cons!iluir o ,·cnc..~imcnto 
do arremalan lc. 

Art. 8. n O ~L·llo propordonnl tios contra dos de afo
r:uncnto de Marinhns, ou de qu:wsquer outras proprit!
tlaJus pertent'cntc:; a pnrliculnres, Carnaru:; Municipacs, ou 
outras Ucparticõcs Puhlil'ns, clove pag:.r·so nntcs c..la expe
dição das cscripluros, ou ti lu los, muliantlo-sc para csso 
11m o aroramcnlo na snllllllil de \'intc <.mnos llo foro. 
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Disposições communs. 

Art. !J.• Não são comprehcndidos nos titulos dcstn 
Scr{·fin pura pngamcnto de sello proporcional ; 

I. Os ti tolos de contractos de arrendamentos de prc
tlios ruslicos, ou urhnrlfls. 

11. Os de ltH'a~·flo de moveis, scnif;os de colonos, e cs-
f!rti\'OS. 

III. A did ... ão do bcn;; entre mnriJo e mulher di\'OI'
cindos por sentença. 

IV. Os conlraclos do empreitada, c cngnjnrncnto em 
gcrul. 

Art. 10. Sl'rÍl considerada corno \'C:::pcrn do \'t•ncinwnlo 
fiOs títulos c.Ja J .a c 2. 8 ~;crtTio da t.a tlasse, quo não 
ti,·crem f'l'ilZO cstipulatlo, a do dia em que forem :1juizados. 

Art. 11. Dous. ou muis titnlos tio nH~:'mo contmcto , 
ainda quo pasSiH.Ios entro dous ou mui~ contractantcs, pa ... 
gari'io hum sú sei/o. 

Art. 12. Os scllo.i dos ti tufos comprclwn<lidos nus •·efe
rillas Secç-ões sã(> devidos aindn que fej~io arguídos tlc nui
Jidade em Juizo ou fóra dcllc, porem se corno tncs forem 
tlcclorndos compclcnlcmcntc, scril restituída ·a irnportoncia 
do ,eflo pogo. 

s~<:cç,\.o 3. 1
- Quinf1õcs lwrrditarios. 

Art. til. H e devido scllo dos quinhões hereditnrios, 
(JUJcsquer quo sejiio, uinda dos de nscendcntt•s c dc::cen
df.•ntm;, 

A:l.. '! ':.. 03 quinlti"w-o lwrcililnrios , nind11 <Jno ~wjiio 
hadtlos em Yirtude úc part.ilhns fcilns extrajudicialmente por 
c~eripturas pulJ!icas ou particulares, estão sujeitos ao llll'SIIIo 

fl'l!o IJIW ns 1lns judicini'S. 
Art. Hj. P.:~ra o pa~amcnto do imposto do sello do 

Artigo nnh~ecdente nas pnrtilhas judiciaes, basta h urna simples 
nota declari1lira do respectivo Escrirüo, ou quitnção dada 
nu int(•rcs•ado antes de ser assignada, na fórma do di~posto 
nos §§ 2 ' e 3." do Ah·nró de 2 de Outubro do 1811 , 
pondo-se a ,·crha do pagnmcnfo do fello na mesma qui. 
tação J o quo so nuuprirá nas Esta~ões compctcntrs. 

i\l't. lU. Os quinhões hermlitarics, judicial's ou cs
tnl,jl!(liciacs, são sujeitos a scllo, ainda que pron~n!Jiio Llc 
in\'t•n!nrio de pes.:;n;-~s fal!rcidn~ <llllcs da cxccuçfw do ditu 
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llognlnmcnto, se depois dcllo forem expedidos on exrcn
t;ulos. 

CAPITULO 111. 

Dos títulos dn 2.• classe. 

SECÇÃO 1. a - Frclamenlos. 

Art. 17. O sello do fretamento do navios devo ser 
pago pelo consignntario ou mestre, :i \·b•ta de humn nota 
por csl.c assignada, em que declare o nome, nação, c to
nelagem da cmbarcução, c o importo total do frete. 

Esta nota lho será restituida com o vorba da luxo quo 
pagnr. 

SECÇÃO 2.n -Apolirrs de ~eguro c de risco. 

Art 18. As Apoliccs <le seguro , contrados nu letras 
de risco t1cvcrüo ser scllmlas dentro t1c :JO dias, contados 
das datas desses ti tu los: as cllrtas do fretamento, antes qne 
as Mesas do Consulado c de Rondas , ou seus Agentes ex
poção o despacho da embarcação para sahir do porto , onde 
Ines contrnctos ou conhecimentos forem passados. 

CAI'ITlJJ.O JV, 

IJisposiçücs communs 110:~ titulos dn 1. 11 c 2.a class1•. 

A ri:. 1 D. Os titulns 1le~•lns thtns t~ltiSScs tpw th·crt~m 
t1c ser la nados, a suhcr: 

I. Em liHo de nolas Ue Tnbclliilo, nüo o serão 
sem terrm pngo a ta:ta. 

11. Em autos juúicincs, ou officinlmentc fóra úellcs , 
nüo scr~o assignados ou suhscriptos pelo Escrivão ou Ofli
cinl compettmlc som serem sellados. 

111. Por particulares em lugar orH.Ie houver Hcccbcdor 
do sello, ou distante dellc até trcs lcguas, scrrio sclliulos 
dentro de lrinla dias, contados dn sun duta, o sendo cru 
maior distancia mais trinta dius por catla trcs lcguas. llo 
por~m applicavcl a estes Li tu los o dispo, lo no Art. 20. 

Os prazos mnrcatlos neste § serão contndos tia tlata 
tio acccitc para os letras dt~ quo 'trt~tn o Art. 3. 0 

IV. Em ·Jinos de Cn1Hpnnhit~s, pelo que Jll'l'lr.•m·t• :í 
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transforencia de suas acções, pagarão o sello antes do lavrado 
o termo ou assento dolla. 

Art. 20. O papel, em que se houverem de lnvrar os 
ditos títulos, poderá ser scllatlo antes disso com as quo
tos que as partes indicnrcm; e se aconlccnr inutilisar-sc 
por engano ou accidcnlc, c for nprcscntado á Eslaçüo do 
sello ~entro de seis rnezes, contados da data em que fura 
scllado , poderá ella sellur outro papel sem novo paga
mento, recebendo da parte interessada, c canccllando o 
inutilisudo, que ser(, guardado pelo 1\ece!JCdor. 

A disposição deste Artigo comprehende lambem os pa
peis sujeitos ao >ello fixo, que se podem sellur em branco; 
a substituição porc~m não terá lugar se o popcl inutilisado 
contiver algum neto cscripto, c se achar assignado por 
quem o deva firmar. 

Art. 21. A suhstituicr.o do pnpel sellatlo, que hc 
pcrmit.tida qmnulo cslc por engano ou accidentc de facto 
se inutilisou, dc\'CJfÚ rc[llisnr-se sempre que se não possa 
suspeitar que hou\'es~c fraude, ou intenção do a praticar. 

Art. 22. IJeve ser restiluitlo o >ello de escripturas do 
quaesquer contrnctos, quando ellns não chcgflo a ser la
nadas em nota , ou assignadas pelas partes. 

C.\PITUf.O Y. 

IJos títulos tht 1.11 c 2.a c/as.~c, que stio ÍM!Illn.~ dn sdlo 
ptnporl'ional. 

Art ~3. Süo is!!nlos elo scllo os titulas scguinl,•s : 
I. As lclras de cnmhio, c Ua terra passnilns, nego~ 

ciatlns, ou ncccitas pelo Governo e seus Delegados; os bilhe
tes, notns promissor ias, c quacsqncr titulos do credito, 
cmittidos pelo Thesouro Publico; os soques poro movimento 
de fundos ele humns para outras 1\epartiçõcs de Fazenda. 

li. As escripturas sujeitos ao pagamento da siza dos 
bens de raiz; c hem assim ns quitações , c outros titulas 
do dinheiro provenientes de contracto, quo já tenha pago 
o dc\'ido scllo, de sorte que este se não repita em hurna 
mesma tnmsacção. 

I 11. As letras de cambio, c da terra, hilhctes c notas 
promissorias, tifulos de credito, c saques para movimcn
los de funJos, que forem relativos á Fnzcncln l'rovinciaJ. 
t~ t•Xp('clitlos pcln~ J\lltoridndt•s Provinrinl'S. 
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IV. As loiros passadas em conscquencia de conlractos, 
de .que so lenha pogo o scllo proporcional. 

V. Os conhecimentos que se dão nas Estações Fiscaos 
do recebimento do imposto da siza para serem incorpo
rtlc.los nns escrípturns. 

VI. Os conhecimentos em fórmo, quo nos vendedores 
de gencros pnra os Arscnacs se possão para haverem seu 
pagamento; hem como as contas, ou facturas, quo servem 
de base para a cxtrncção dos rcrcridos' conhecimcnt.os. 

VII. As lransfcrencios das Apoliccs da divida publica , 
quer Geracs, quer Provinciacs, naqucllas Pro\'Íncias a que 
cslo favor tiver sido . concedido por Lei. 

VI 11. As concordatas commercioes. 
IX. Os endossos, ou pertences possudos nas letras, c 

creditas antes do vencimento. 
X. Os títulos, netos, o papeis lavrados o processados 

nos Consulados das Nações Estrangeiras dentro do Imperio, 
se tiverem de produzir todos os seus elfcitos fórn dos mes
mos, nüo havendo nclles clausula, ou condiçüo que tenha, 
ou possa ter vcrificaçüo e validade dentro do Brasil entro 
nacionacs ou estrangeiros. 

XI. As quitaçõrs judicioes, quondo forem relativas ós 
Ietros, bilhetes e outros transacções a favor de que se de
creta a excepção do Art. 15 § 1.' da Lei de 21 de Ou
tubro de 18U. 

Art. 2!~. Não süo su.icilos no sello actuol, nem â moia
ria dcllc, se j{l o antigo ti\'crCrn pago, todos os ti lulas c 
papeis da t.n c 2.n classe, quo jú cstavrw lavr;:ulos no lcmpo 
da exccuçüo do llegularncnlo de 26 de Ahril de 184<1., c 
assignados por particulares , ou nas notas dos Tahclliães, 
livros das companhias, em autos judicíacs, ou officialmcnlc 
fóra dcllcs. 

Art. 25. Tendo jó sido pogo o scllo proporcional de
vido dos quinhões hereditarios, c legados inscriptos nos respe
ctivos partilhas, ns quitações judiciocs dos mesmos quinhões 
não são sujeitas ao mesmo scllo, c sim ao fixo como qunl
q ucr documento. 

CAPITULO VJ. 

Dos títulos da 3.• classe. 

Art. 26. Nos títulos desta classe süo comprehendidos: 
I. Os de nomeoçlio expedidos pelo Govemo, ou por 

-~ -~--------------_.) 
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Empregados de sua escolha, por Autoridades Ecclesiasticas, 
e pelas Mesas das Asscmbléas Lcgislalivos, e das Assemhléns 
Pro\'inciacs, os quacs pagarão hum por cento do venci
mento anoual ou lotaçõo de 50<i'J;OOO c para cima, wm
prchcndidos os emolumentos. 

11. Os que conccdcrn reformas, nposcntadori~as, (ICII
~õcs, tent;as, meios soldos, c quacsqtwr outras mercê.; pc· 
cuninrias ; c hem assim os títulos tlus -Empregados das 
Camarns Municipacs que I'Cnccm ordenados , para por clles 
se dever pagar o scllo proporcional de hum por cento, 
quando o vencimento for de 50<i):OOO nnnual, ou maior. 

111. Os que pelas Thcsourarias c Ilcpartiçõcs Fi,caes 
se passão nos Agentes dos Collcctorcs c Ajudantes de seus 
Escrivães, para o que deverão os mc~ruos declarnr quncs 
são os seus vencimentos. 

CAPITULO Yll. 

JJos ti tu los da 3." classe que suo isentos do sello 
proporcional. 

Art. 27. São isentos do pagamento do sello nesta closse: 
J. Os títulos de nomençâo que não for vitolicia , ou 

pelo menos do mois de onno. 
11. Os de substituições temporarins, ou nomcaeõcs 

interinas. 
III. 
IV. 
v. 

annual. 

Os dos Officiaes da Guorda !'l'acionol. 
Os Ah'arús, Cllrlas c 1\Icrct'\:-; não especificados. 
Os dos empregos elo rendimento menor tJc ÕÜ·/!000 

VJ. Os de nomeação dos Inspectoros de Quorteirfio. 
VII. Provisões do Vigarios En.:ommendodos. 

VIII. As Apostilas simplesmente declarativas, quo são 
lançadas nos Patentes dos Officiacs Militares, quo possão 
de h umas para outras classes, em virtude e por execu
ção de disposições Legislativos, que dizem respeito ao Qua
dro do Exercito. 

Esta isenção não se estende a outras quaesqucr Apos
tilas, em que as passagens se coneedão a outro titulo. 

IX. As Apostilas de remoções dos Juizes de Direito de 
huns para outros lugares. 

Art. 28. Os títulos comprebendidos na 3.• classe não 
pagarão sello por inteil'o, ou a mflioria sobre o antigo , 
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so ao tempo da execução do dito Regulamento já tinhão pas
sado pela Chanccllaria , os quo são sujeitos ao transito della; 
tinhão assentamento em folha os que não transitão pela 
Chanccllaria, c carecem desse assentamento; ou tinhão pro
duzido seu cffcito . pela posse c cxort·icio tios titulados, os 
(JUC não transitão pela Chancellaria , nem carecem de a11-

scnfa1nrnto. 
CAf'lTl!LO VIII. 

Das remlidações. 

Art. 29. As letras, e,criptos :í ordem, notas pro
missorias , creditos, cautelas, o vales, que não tiverem pago 
o scllo no prazo mnrcndo no § 3." do Art 19, ou tive
rem pago hum sello inrcrior ao dc,'ido, serão sujeitos f1s 

Oisposiçõcs da Lei do 21. de Outubro de 18!>3 Art; l3 c 
seus SS, relativos í1s revalidações. 

Art. 30. A disposiçflo do § 2.• do dito Art. 13 da 
Lei níio he applicavcl aos creditas. 

Art. 31. Os outros títulos comprehendiúos na 1.• e 
2.• classe , que não pagarem a taxa dentro dos prazos mar
cmlos neste Hcgulamcnlo., ou que a pagarem menor quo 
a devida, poderão ser rcvali~ados na fórma do Art. 14 §§ 
1.0 c 2.• da citada Lei do 1843. 

Art. 32. Níio serão admittidos ao se !lo os tilulos., 
que não tiverem data. 

TITULO li. 

Do scllo fixo. 

Art. 33. São sujeitos a este sello, no conrormidnde 
do Art. 12 §§ 2." o 3.' da Lei, os papeis, livros o titulas 
comprehendidos nas seguintes classes. 
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CAPITULO I. 

Classe t."- Dos que pagtlo a taxa segundo o numero de folhas. 

SECÇÃO 1. ·-Papeis forenses. 

Art. 3~. 

§ . 

Po,., cada 
meia -fol/w, 

Autos de posse, tombo, inquirição e justificação de 
gencrc, justificação de serviços ...•.........• 

Autos de qualquer outra natureza, comprchendi
dos os que correm ante os Delegados c Subde-
legados ......... · ....................... .. 

Au~~:te2~~ . ~". ~.~d,"~~~ .. ".o~. ~~~~~~. c~:~~~s::ã.o .. d."~ / 
As justificações, ou legitimações feitas para haver> 

passaporte, c para ser reconhecido Cidadão llra- \ 
silciro ......................... , ......... 1 

Paga antes da conclusão para sentença final. 

Es~ripturas de qualquer eonlraclo, em que se niio 
declare quantia ........................... . 

Traslados das mesmas ........................ . 
Publicas fôrmas . .•........•.••...•.....•..•.. 
Procurações feitas judicialmente ••.••••••..••••• 
Traslados de autos, quando forem extrahidos como 

Ines, e não como instrumento de publica fórmn. 
Sentenças extrahidas do processo •••.•••.• , •.••• 
Sentenças de formal de partilhas ••..•.••••••••• 
1\Iandados de preceito •••.•••.•••.•••••••••••. 
Cartas testemunhaveis .. ...................••. 
Cartas precatarias , advocatorias, rogatorias, de in-

quirição, e arrematação, ainda que expedidas a 
favor da Fazenda Provincial ••••.••••••. , .•••• 

Paga antes da assignatura ou concerto. 

SECÇÃO 2.•-Papeis e documentos civis. 

Art. 35. 

.)'tl! 20 

<11'060 

"'tJI60 

§ 
Testamentos ou codicilos...................... .)'tl160 

l';Jga depois da verba do primeiro registro. 
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l'm· nitlfl. S mda /(1/ha 

Passaportes, guias de mudança de domicilio c ti-
tolos de rcsidencia ........................ . 

Titulos do nomeação interina, de substituição c 
outros, quo não devem durar mais de anno •. 

~ritulos dos Officiacs da Guarda Nacional, os dos .)tl160 
Emprcgndos de rendimento menor de õO,J'il, c. 
os de nomeação de lnspcclores de Quarteirão .• 

Provisões de Parochos Encommcndados .••••••••• 
Traslados de autos em publica fórmn ..••.•.••.• 

§ 
l'ngn antes da assignntura dn Auloridaue 'luc os deve passar. 

Edi~aes, mandados do penhora, sequestro, cita-\ 
çao, ou para outro qualquer fim •..•.....••• 

Certidões das ciloçües, o do quacsqucr oulrus netos 
j.udiciaes , em execução do mandados, ou dcs
paclws relativos a causas pendentes .••..•••.•• 

Certidões quaesqucr •.•• : •..•.•.••..•.•.••.•.• 
A !testados •••••••.••.••.•.•••••••.••...•••.• 
i'rocurações particulares ••.•..•••••••••.•.•..•. 
Os titulos e papeis comprchcndidos na t.• classe, 

que forem de valor menor de 100<)tl........ .)tl160 
necibos e quitações particulares .•••••••••••..•• 
Quitações judiciaes de menos de 100<)tl ••••••••.• 
Qualquer outro documento ou papel ••.•••.••.• 
Cartas de Ord<ns Ecclesiasticas ..•.••••••..•.••• 
Compromissos das Irmandades, Confrarias c Ordens 

Terceiras .. .............................. . 
Quitações, ainda que scjão sobre objectos judiciaes, 

apresentados nas Repartições Publicas para se haver 
dcllas algum pagamento de mais de 100;ftl ....• / 

l'aga antes da juntada a autos c petições, ou de apre
sentação para produzirem em publico o elfcito para que 
forão passados. 

§ 
Cada via de conhecimento de fretes, antes que as 
Mesas do Consulado, e de Hendas, ou s"us Agen
tes expeção o despacho da embarcação para subir do 
porto, onde tacs conhecimentos forem passados.... .'/tOSO 

Art. 36. São sujeitos ao sello fixo do Art. 35 os do
cumentos olferecidos e apresentados pelos Promotores Pu
blicas c Fiscaes, em requerimentos, officios, ou quacsqucr in
<JUiritos do desempenho de seus empregos, devendo , •1uando se 
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houverem de juntar aos autos, ser averbados para se eO'ectuar 
o pagamento dos sellos pela patte obrigada n pagar custas. 

SECÇÃO 3.•-Livros. 

Art. 37. 
Por cada 

folha dtJ liPro. 

Os dos termos do hem ,·hcr, c s1•gurança , c os~ 
dos culpados ....•.• : ...................... \ ~100 

Os dos cofres dos orphaos c ausentes .•.••..... 
Os do commercio (tlinrio, mestre ou razão c copiatlor' 

de CHitas) ..•••••..•••••••.•.•••••.•••••.• 
Os das Ordens Terceiras, lrmanllatlcs c Confrarias. 
Os de nsscnlo de hnptismos, casmncnlos c ohitos 

das ParO<.· h ias c Curatos ............... .•.... ;rtOSO 
Os livros c protocolos de Tahclliflcs c Escrirãcs de 

qualquer .Juizo, comprchendidos os dos Escrivães 
de .Juizes de Paz, Delegacias c Suhdclcgacias ... / 

Os livros de lJcpositarios gcracs, Distribuidores, e Conta
dores judiciacs. 

Paga antes do rubricados pela Autoridade competente, 
c de se começar ncllcs a cscripluraçõo para que dcvão servir. 

SECÇÃo !j.,•-Loterias. 

Art. 38. 
Bilhetes do loterias, segundo o numero de inteiros 

do plano, cada hum....................... .))'l150 
Paga antes da lenda. 

SECÇÃO &. '- Cartas de jogar. 

Art. 39. 
Baralhos de cartas do jogar fabricadas dentro ou 

fóra do lmpcrio, cada hum................ ;mtGO 
Paga , a saber: 
As fabricadas fóra do Impcrio, logo que forem despachadas 

nas Alfandegas, para o que os respectivos Jnspectores, nosse 
neto, participarão por escripto ao Chefe da J<:stação Fiscal 
do scllo, o nome do importador, sua morada , c a quan
tidade de baralhos despachados. 

As fabricadas dentro do lmperio, antes de expostas 
ú venda. 

Nas Estações do arrecadação do sello , haverá lmm ca
rimhn pnrn .scllnr o~ harnlhog que forem aprcscnf:ado~, n~ 
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quaes deverão lovar na capa ou cnvoltorio humn abertura 
redondo, para sobre clln se imprimir o sello, que será do 
maior circumfercncia que a da abertura, de sorlo que o 
scllo fique estampado, parto sobre a primeira carta (que será 
o az de espadas), e parte soiJrc a capa na circmul'ercncia 
da abertura. 

As cartas ex. postas ll \'Cnda, cncontrudns nas mãos dos 
partirulurcs, e nas casas de jogo, sem stJllo, ou <:om scllo 
Í<llsificado, scriio apprehendidas; firnnclo sujeito os infra .. 
ctorcs lo multa de 10.;:; por cadn baralho, c no perdimento 
dos mesmos, alem das pcnns dos Arts. 167 c 168 do Co
digo Penal. 

Este dclicto h c caso de clcnunda nos termos do § 9. • 
do Alvnrá de 3 de Junho de 1800; a Autoridade Policial 
mandará proceder a buscas c mais diligencias á rcquisiçüo 
do Chefe da Estaçüo do Sf'llo, c achando-se baralhos nõo 
fiellados , incorrerá o-infraetor, al~m do perdimento dos bnra
lhos, no trcsdobro da referida multa a favor do denunciante. 

CAPITULO IJ. 

Oassc 2."-Dos titulas que pagão a taxa seguntlo 
a sua qualitladc. 

SECÇÃO 1. • -1'itu/os c tratamentos. 

Art. ~.o. 
Carta de More~ ou Titulo do Duque ou Du-

queza . ............................... . 
Dita de Mnrqucr. ou nlarquczn .•.••..•..•.•. 
Dita do Conde ou Condessa, c de Grandeza .•• 
Dita do Viscondo ou Viscondcssn ........... . 
Dito tle llarão ou Daroncza . .............. . 
Dita do Conselho ...•••..•.•..••.••....... 
Alvará de Uercé de tratamento de Excellcncin ..• 
Ui to dito ele Senhoria • . . . . . . • • . •.••..... 

SECÇÃo 2. • -1\'obrc:a c Brn:!lo. 

Art. ,U. 
Alvará de Mercê do Fidolgo Cavnllciro, ou Moç.o 

Fidalgo com exercicío ... ................ . 
Bit o ,1~> Fitlnlgo E~ct11l1~irn. nu !\Toçn fidnkn .. 

100-l\'"000 
90·);:000 
80·7:'000 
60-)7'000 
50.)7'000 
t;O.)!lOOO 
80-);:000 
t;o;mooo 

õO.)'tOOO 
'jfl.'7'000 
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Alvarà de McrcO do Cavalleii'O Fidalgo, ou Es-
cudeiro Fidalgo •••.••••.••••.••••••.••. 

Dito de Brazão d' Armas ..•••..•.••..••••.. 

SECÇÃO 3. •- Oflicios da Casa Imperial. 

Art. 42. 
1\fercC do cnrgo de ~lordomo-mór, Capellão-mór, 

Estribciro-mór, Camarcira-mór, Vedor, c 
qualquer Official-mór da Casa Imperial.. •••• 

Dita dr. Gentil-homem da Camara, Veador, e 
Honras de Official-mór ................. . 

Dita de Dama ou Honras de Dama ....••••• 
Dita do 1\fordomo, Guarda-l\oupa ou Açafata ••. 
Dita de Oficial-menor ou Honras desse officio. 
Dita de qualquer outra nomeação de Officio ou 

emprego na Casa Imperial , expedida pela 
1.\lordomia-mór •.................•....•. 

SECÇÃo 4.'- Condecorações llonorificas. 

Art. 43. 
llfercil de Grã-Cruz de qualquer das Ordens ••• 
Dita de Grande Dignitario da Ordem da Rosa .•• 
Dita de Dignitario da Imperial Ordem do Cru-

zeiro, e da Rosa . ...............•...•... 
Dita de Commendador da Rosa ............ . 
Dita do Official do Cruzeiro o da Rosa ••.••• 
Dita de Commendador das outras Ordens ••••• 
Dita de Cavalleiro de qualquer Ordem ..•.•.• 

2õ;u';OOO 
30.):'000 

so;u-;ooo 

60:tt;OOO 
50:ttOOO 
30:x;JOOO 
2õ.'i)~OOO 

10;,1DOOO 

100:ttOOO 
SO.))'JOOO 

60;,1DOOO 
50-)i:OOO 
t,o:ttooo 
3li·Jr000 
20:ttOOO 

SECÇÃO !).•- Diplomas Scicntificos e Littcrarios. 

Art. l<.'i-. 
Carta do Dr. ou Bocharel Formado .••.••.•• 
Dita de Boticnrios c Parteiras •••..••.•.••••• 
Titulas de Dr. em Medicina, Botica rios, e 

Parteiras passados pelas Universidades, ou 
Faculdades Estrangeiras ................ .. 

Dito de premias concedidos pelas Academias, 
e Escolas Publicas, e de approvaçiio do Curso 
d' Aula do Commercio ....... , .......... . 

Dito de Advogado do Conselho d'Estado •..•. 

25.))'JOOO 
20.)i-000 

:tt160 

2:ft000 
2!).)7'000 
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Titulo do Solicitador, ou Procurador de cnusns = 

note os Tribunacs e Juizos da C<lrte, Bahia, 
Pernambuco e Maranhão................. 10.)'1'000 

Sendo nnte os Juizos das outras .Cidades e 
Villas . .. • .. . .. . .. .. . .. • .. .. ... .. .. .. .. G.)'tOOO 

Dito de approvação do Pilotos e Proticos , de 
Machinistas de Barcas de vapor, ou Fa-
hricas. . . . . . . . .• • • . . . . • . . . • • . • • • • • . • . . . . 2·'/tOOO 

SECÇÃO 6.'- Privilegias. 

Art. ~5. 
Diploma do privilegio exclusivo concedido a 

qualquer Em preza, ate 3 annos ••.•...•.• 
Até 10 nonos ......................... .. 
Da h i para cima ......................... . 
Carta do Fahrica pora gozar isenção do direitos, 
Dita de Diploma do matricula do Negociante 

do grosso trato . ........•..•.......•.... 

;~ SECÇÃo 7.'-Outras !Jlcrcis. 

Art. 46. 

10.l't000 
30-!:000 

100.1'!000 
t>O.)'Z'OOO 

10:J);OOO 

Diplomns do qualquer More/\ reita pelo Poder Executivo, 
comprehendidas cartns do noturalisação do Cidadão Bra
sileiro, de perfil i ação c adopção, de confirmação de com
promisso, c de Provisão do confirmação na prutr F.eclcsias
tica, c quacsquer outras não especificadas... to;jj::OOO 

SECÇÃO 8.'- Bulias, Breves c Dispensas. 

Art 47. 
Bulia ou Breve de confirmação do Arcebispo ou 

Bispo ••.••...•••..•.•••••••.• , •••.•••. 
Dita de Bispo in partibus ................ .. 
Dita do Prelado domestico de Sua Santidade.,. 
Dita conferindo honros o Clcrigo secular ou re-

gular .•••• , •.•••.•••...• , ••••..•...• , • 
Dita de sccularisação ou mudança •••. , • , .••. 
Dita não cspccifimula .. ...... , ........••... 
Dispensa do interstícios para Ordens, ou do 

idade ............................... . 
nita ''" lapso ''" tempo rnnccdida pelos Rispos. 

SO.'ItOOO 
60.)'t000 
õO.jj::OOO 

~.O.)'Z'OOO 
40.)'Z'000 
1 O.)'tOOO 

1ü.'tt000 
1!i.)i"OOO 
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~-~~ llldla de impedimento do matrimonio, salvo sendo 
a favor de pobres. • • • • • • • • . • • . • • . • • . • • • • 1 o;;rooo 

Dita do pregão , salvo no casamento de con-
sciencia.. • • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • . • • . . • • 10;;'t'OOO 

Dita on supplementos de idade, ou emancipa-
ção................................... 10:t;"OOO 

Dita ou dito de consenso do paes, tutores e 
curadores para casamento................. 10'iti000 

Dita de fianças de banhos, as chamadas de tem
poros , irregularidades , &c. , quando dadas 
pelo Ordinario , não sendo das especificadas 
neste Artigo............................ ·l't160 

Ditas de illegitirnidado para o provimento de Be-
neficios Ecclesiasticos................ . . • • • 'iti160 

As dispensas e licenças sobre objectos Ecclesias
ticos, especificados ou não especificados neste 
Artigo, são sujeitos ao sello fixo declarado no 
dito Artigo, ou scjão concedidas pelos Bispos, 
ou pelo Surnmo Pontifica, ou por quaesquer 
outras Auloridades maiores ou menores, quo 
poder ten hão para as conceder • • • • .. • .. . .. :IIS:t;"~ 

SECÇÃO 9.•-Licenças. 

Art. 48. 
l1ara oratorio particular: 

Por huma só vez •••••••••.••••••..••.• 
Por hum anuo ...................... .. 

E por mais de nono: 
Nas Povoações ........................ . 
No campo , ou em lugar distante da Igreja 

Malriz ............................ . 
As licenças concedidas a Empregados quo não 

percebem vencimento algum pelo exercício 
de seus empregos .................... . 

Licenças a Empregados Publicos: 
Sendo ató 3 rnezes com vencimento ...... . 
Sendo até 6 rnezes idem .••••••••••••••. 
Idem sem vencimento . •................. 

Licença para advogar, concedida a individuo 
que não seja formado, não sendo vitaliria, 
por cada nnno ...•...........•....... 

1~000 
3;;'t'OOO 

30~000 

10;;t000 

1;n";OOO 

2~000 
4~000 
t;mooo 

5·it000 



( ll3 ) 

Licença para advogar, concedida a indi'T'Iduo <IUU 
niio seja formado em Direito nas Academias 
do lmperio, ou sendo-o em Universidado 
Estrangeira .......................... . 

Dita para citar o Procurador da Coroa •••..• 
Ui ta para acceitar emprego, pensão ou condeco-

'' ~ 

!iO;ftJOOO 
1.)'])000 

ração de qualquer Governo Estrangeiro.,. 25.)t'OOO 
Dita para o exercicio de qualquer industria no paiz, sendo 

Nacional o licenciado, comprebendidas as licenças an
nnues de que trata o Art. 76 do ltegulamento das Ca
pitanias dos Portos: 

Por h uma só vez. .. • . • . .. • . . . . . .. . .. . . . to:ttOOO 
Annual ............................... · 1W::OOO 

Sendo Estrangeiro: 
Por h uma só vez ...................... . 
Annual ... .......•..................... 

Dita para abertura de Theatro Nacional , cobra-
dos por h uma só vez ..... , ... ., .... . 

Idem iJcm para o Estrangeiro .. ........... . 
Dita de qualquer divertimento de espetaculo pu-

20ftOOO 
2W::OOO 

40;ftl000 
SO.)t:OOO 

.. blico ................... , • .. . . . .. .. . 30.)i)OOO 
Dita , quo deve ser annual , para abrir casa de jogo licito : 

Nas Cidades do l\io de Janeiro, lluhia e Per-
nambuco ....................... ;.... 60<)'t:OOO 

Nas outras Capilaes de Províncias ••• , •... , 30.j!'OOO 
Nas demais Cidades, Villas e Povoações • . • 15<)'t000 

Licenças concedidas pelas Camaras Municipaes 
para qunesquer netos da sua competencia. 

Ditas concedidas por quaesquer Autoridades Fis
cacs o Civis para os t•asos, c na conror-
miJadc de seus respectivos n(~gimcntos .. . 

Qualquer outra licença llÜO especilicada .. ... . 

2~~000 

2<)'t:OOO 
2.)'1:000 

SECÇÃO to.• -Titu/os de Despachantes das Alfandegas, 
e de Corretores. 

Art. 119. 
Estes titulas são sujeitos o o scllo lixo <lo. . . . õ<)'tOOO 

Art. 50. As liconças de quo se devo pagar o sello 
fixo, sem ex.ceptuar as não cspecHicadas, siio ~ornentc nquel
las de que se expedem títulos especiaes assignados pelas 
respectivos Autoridades, não sendo por tanto sujeitas ao 
•ello ordenado no Art, ~8 as simples permissões, quo os 
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Juizes concedem por seus despachos em casos de necessi
dade para as partes, ou seus procuradora; assignarem os 
articulados o allegações, para o que não he preciso expe
dir. titulo ou diploma algum; devendo somente pagar a taxa 
de 160, como comprebendida no Art. 35 deste Regulamen
to, debaixo da designação de qualquer outro documento 
uu papel. 

Art. 51. Os títulos, diplomas, alvarás e mcrces, que 
tiverem sido passados e expedidos untes do Regulamento de 
2G de Abril de !8í4-, ainda que não tenhão pago sello al
gum, wmentc deverão pagar aquelle a que cstavüo sujei
tos ao tempo do sua expedição, no caso ele· teretn já antes 
produzido seu cffcito, e por elle se ter feito obra, cscripturan
t!u-su a taxa nos livros actuacs com a declílração, tanto no 
assento como na verba, de ser taxa antiga. Quaudo porôm 
taes títulos, ainda que anteriormente expedidos, não tive
rem tido o seu cumprimento, então pagurão o sello nctual. 

CAPITULO 111. 

IJos tiltdos dt~ 1.• o !!.• classe que são isentos do sello fixo. 

,\rt. ü2. Süo isentos do pagamento do sello fixo: 
I. Os proccs~os em que forem portes a Justiça, ou a 

Fuzendu Publica; sendo poróm o réo, quando a final con
tlcmmulo, sujeito no pagamento do sello respectivo, senão 
for pobre. 

11. A< merces conferidas aos militares de terra o mar 
por scni~~os cxtraonlinarios de cump11uha; aos Príncipes o 
aos subditos tlstrangciros, <)UC se fizerem dignos da hcnc
\'olcncia tio ) rn perio. 

JII. Os primeiros traslados de cscripturns, que jú tive
rem pngo o proporcional . 

IV. Os mandados judiciaes pa<Sados ex-officio. 
V. Os recibos, t]unndo forem ff!lativos ~·~s letras, bi

lhetes de credito, c mais transacções, a favor do que se 
decreta a excepção do Art. 15 § 1.' da Lei de 21 do Ou
tubro do 18l3. 

VI. Os documentos apresentados pelos Agentes du Fa
zenda Nacional, ou quaesquer outros Empregados l'ublicos 
pora Jegalisar suas contas nas respectivas Repartições. 

Yll. Os documentos que pertencem ao expediente dos 
Re-partições, como são, guias, attestodos, folhas, relações, 
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reci~os authenlicados ele ~encimentos militares o Empregados 
l,uUiicos, ferias, salarios, pensionistas c outros semelhantes. 

VIII. Os li~ros das Camaras Municipaes, c os elas Casas 
ele Caridade. 

IX. Os dos termos das multas dos Jurados, c das cor
reições , o elos registros elas Leis. 

X. As licenças que Uiio os Commanc1antcs milittucs, e 
as Autoridades, para que seus su~ordinados possão reque
rer, ou serem citados. 

XI. As licenças para divertimentos o espelaculos de que 
os cnc::arregaUos, directorcs, ou donos não percebem lucro. 

CAPITULO IY. 

Das ret•aUdaçües. 

Art. 53. Os eliplomas ou títulos comprehendidos na 
2 a classe, quo forem sujeitos ao transito da Chancelluria, 
serão sellados antes deite, os outros o serão antes do se 
lançar nellcs a verba do registro na llepartição onde forem 
lavrados, ou antes da nssignatura da Autoridade que os ex
pede, <1uando não careção do dito registro, ou ~er~a dello. 

Art. ti!h Os ti tu los comprebendidos neste titulo, que 
niio pagarem a taxa antes dos aclos que nella vão decla
rados, ou que a pagarem menor que a devida, poderão 
ser revalidados pela fórma que dispõe o § 1. • do Art. 14-
da Lei, nu parto relativa ao sello fixo. 

PAilTE H. 

Dn colmmc,a do se/lo. 

TITULO UNICO. 

CAPITULO I. 

Do pt·eparo, venda e uso do papel se/lado. 

Art. 55. O Ministro da Fazenda mandará vender nas 
Estações Publicas, que designar, titulas de letras, escriptos 
á ordem, tJotas promissorias, creditas, cautelas e vales, 
marcados com sello branco, constando de hum circulo com 
as iniciaes -I ll- no centro, c em roda a legenda -
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~Ielhoramcnto do meio circulante- com a taxa por baixo 
l!m letras brancas sohrc hum fundo preto. 

Ar L 5G. SerA todavia permittido ás Companhias, o 
casas do commcrcio ucrcJitadas fazerem cunhar nas llcce
bcdorins do Hio de Juncim1 Rahia, Pernambuco, 1\'lara
liliiio, Pari1, c Uio Grantle do S. Pedro do Sul, o papel 
du qun usarem em suas tnnsacçõcs. l,ara o!Jtcrom porem 
esta pcrmissiio ÔC\'Crão requere-la, na COrte ao Thcsouro, 
c nas Provincias aos Inspcctores c..las respectivas Thesoura
rius, declarando, cada \'CZ que o fizerem, o numcro .. dos 
titulos ou pnpci:; de cuJa buma das classes ou vnlorcs, que 
1ftiÍZCl'Cill St'!lar. 

Art. G7. O mesmo 1\lini: .. tro fará distribuir igualmente 
os títulos dos Art~. 3.',., 3ã e 37 marcndos com sello prelo 
a tinta de oleo, em fórma tambcrn circular, c com a mesma 
legenda . 

. \rt. G8 O mesmo )linistro npplicnrá, no que for 
possh·t.?l, o systema do papel sclludo do que usa o Correio 
do Imporia il tJUacsquer outros titulas, se a cxperiencia mos
trar que convem ussim faze-lo. 

Art. 59. Quando por qualquer occurrcncia niio for 
cscripto em 1'"1""1 sellado qualquer dos netos de que se deva 
sei! o na fórma dos Arts. 55 e õ7, deverão us partes a clle 
ohrigru.las unir-lhes papel sellmlo da importancia correspon
dente, escrc\'cndo o seu nome, parte sobre o sello, e 
parto sobro o papel, c a Autoridade, a que for apresentado, o 
inutilisará com traços do tinta, e assigm.mí, sob pena de 
licarcm su,jt•itas a rcvalidil\~Üo c multa, se o não fizerem 
nos prnzos IIJ<Hc;Hlos nos Arts. 1 U § 3. o, c ti3. 

Art. GO. l)ua11tlo se vcrilitlll" a hypothesc do Artigo 
antecedente em papeis do Art. 3.L a parte ou partl'S in .. 
t.cressmlas serilo obrigados a pagar o sello lixo da rc,·alida
~·iio, c o Escrh'âo solfreril a multa de 10;:tt> a 50.:;. 

Art. 61. O 1\Jinislro da Fazemla designará os lugares 
c os Empregados quo forem incumhidos da ycntla do papel 
sellodo. lluverit hum Almoxarife, sob cuja guarda esteja o 
papel depois quo for sellado na officina respectiva . 

. \rt. G2. O preparo dos cunbos e mais utensilios no
cessarias scrú encarregado ao Provedor da Casa da l\Ioetla. 

Art. G3. Ao mesmo Provedor incumbo fazer entrega 
do pnpel em bronco ao Almoxarifc, c tanto deste como do 
~clhulo lhe mand;uA fazer a (Jcvida carga. 

Art. G'í-. O t\lmoxarife entregani no Thesouro no fim 
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tle cadn mcz, ou quando por este lhe for ordenado, opa
pel que estiver sellado. 

Art. 65. Nos 3 primeiros dias de cada mcz o mesmo 
Provedor mondará dar balanço ao armazcm em que estiver 
o papel scllado, e combinando a sua importnncia com o 
que tiver sido carrcgodo ao Almoxarifc, o dcclarnrí• quite 
e livre, ou rcsponsnvcl, procedendo neste m1so nn fôrma 
dos Leis. 

Art 66. O systema da venda do sello poderá pri
meiro ser cmaiado em o ::\lnnicipio do Ctirtc, antes de Sl'r 

gcncralisndo a to1lo o lmpcrio. 
Art. 67. l'or huma folha de popel para o scllo, sr. 

entenderá a que ni:io exceder n\ls SH<IS dimensões 12 poli e
gados de comprido, e 8 de largo, qunlqucr quo seja a 
quolidadc do papel. O scllo será posto em amhas os nwias 
folhas. 

·C,\PITUf.O 11. 

Onde, c por quem deve ser arrecadado, e cu1'ipturadn 
o imposto do se/lo. 

Art. 68. O imposto do scllo serú arrecadado c escri
pturado nas mesmas Estações, c pelos mesmos Emprcgndos, 
que ora o nrrccadão, a saber: as Hccchcdorias do Ucndas 
internas; as Alrandcgas que tamhcm servem do tacs Ro
cebcdorias; as l\Jcsns de Hcndas c suas Agmwias; ns Col
lcctorins; c as Adminstrnções dos Correio:', ou n:t Thesoum
rias, nos lugares onde as Alf<tndngas que servem do Hc
ccbcdorias niio estÍ\'Crcm ao alcance commodo do publico. 
Exceptuão-sc os seguintes: 

§ 1.• O sdlo fixo dos passaportes de embarcações, o do
cumentos pertencentes ao despacho dcllas, o scrú nas l\lcsas 
do Consulado, c de Ucntlas o suas Agencias, por ont.lc lacs 
despachos se expedem. 

~ 2.• O dos outos c processos que correm perante os 
Delegados, o Subdelegados (Art. 3.i), de lugares onde não 
hon\'cr alguma das Estações referidas, c o de alguns titu .. 
los que ahi so passarem, comprehendidos nos Arts. 35 c 
48, será arrecodado e cscripturado pelos respectivos Escri
vões, os quoes remctterão o producto no firo de co da tri
mestre ú Estação Fiscal do districto com a guia competente; 
" por csto encargo t~rão H por cento do m~smo produc.to. 
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§ 3. 0 O das letras, cscriptos :i orllem, e notas promi~ ... 
sorios comprehentlidos na t.• classe do sello proporcion11l, 
e o elas Apoliccs do seguro, c contracto de risco comprc
hcndidos na 2. a classe, passados ou cmittitlos por Bam~o 
ou Companhia publica ou particular, seril arrecadado pelo 
Cnh:a ou Thcsourciro dclla como Ueccbmlor; a sahcr: 

t.o Os dns Companhias puhlicas, ou autori~adas pdo 
Governo on seus Delegados, so forrm para isso m:prcssa
mcntc autorisndus pela rcspccliva Dirr.•ctoria, e assignarem 
termo na Uccchcdoria do scllo. no qtml se obriguem a en
tregar-lhe nos primeiros 10 dius de cada mez o producto 
da taxa arrccatlnda no mcz antecedente, acompanhada de 
huma nota da quantidade dos títulos pa<Sudos ou emitti
dos, c valor dcllcs durante o dito mcz; c a cxhibir os 
livro~ da e!icripluração quando o Chefe da Hcccbedoria queira 
conferir com elles a dita nota. 

2. 0 Os t1c Compnnhins pnrticulnrcs, se all!m dos requi
sitos acima referidos, obtiverem licença do Tribunal do The
souro na CUrt~, e das Thesourarias nas Províncias, a quul 
lho serú concedida se ofn'lrccercrn sufficientcs garantias do 
cumprimento dos mesmos requisitos. 

§ '~·' O dos bilhetes de loterias será nrrecadatlo pelos 
Thcsourciros tlcllas, c entregue na Rccchet.loria ou Estnçüo 
do sello do lugar tia cxtrucçüo, acompanhado Jo guia com
petente. 

Art. 69. Na Recebedoriu <la Côrtc haverá hum Re
cebedor especial do sello, que será Empregado dclla, no
meado pelo Governo, com o ordenado de 800w, c h uma 
gratificação igual a 8 partes da porcentagem distrihuidu 
aos outros Emprcgnt.los da Hcccbcdoria, c prestará fiança 
idoncu i• sutisf"ção do Tribunal do Thesouro. 

§ 1. 0 Este Recebedor terá hum Fiel por e li o nomcutlo, 
o qual scril pago á sua custa. O Fiel servirá debaixo do 
mesma fiança quo tler o Recchcdor. 

§ 2. 0 Entrcgarú no Thesourciro da Reccbcdoria o quo 
:, arrecadar cat.la dia. 

Art. 70. Serão Escrivães do sello e seus Ajudantes, 
na Recebedorias, ou Alfundegos que servirem de Uecehedo
rias, c nus Mesos do Consulado, os Empregatlos de lias, que 
os respccti·...os Escrivã'!s designarem. Nas 1\Ie:-:as de Rendas 
o Colleclorias desempenharão esse encargo os proprios Es
crivães d' e !las. 
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. Si'g'nal do se/lo, r. rerba.'i nos J'apcis. 

Art. 71. Em <}twnto su não derem outras provitJcn
das. lodos os pnpl•is snjtlÍios no scllo serão se lindos do 
rdc\'O com cunhos tias Atruns lmpcriocs, forncc~i,Jos pela 
Casn da 1\Iocdn, os qunes lerão h uma IP.gcnda tia Hcccbc
dor-.a a que pertencerem, v. g.- Il.ecch da COrte-- lleceh. 
da Cid. da Bahia-, &c. 

§ Unico. Não precisão !iignal de cunho: 
1.• Os despachos do mercadorias expedidas pelas Alfan

drgas c Consulados, e os bilhetes de loterias. 
2 • Os papeis cuja taxa for nrrec:1dada pelos Caixas de 

Bancos, e Companhias publicas c particulares. (Art. 68 § 3."). 
3.• Os que pagarem a taxa em Estaçllo onde ainda o 

nüo houver. 
Art. 72. O pagamento da ta.a far-sc-Im constar pelo 

signal do sello na frente, ou no verso dos papeis, ou títulos, 
como for mais com modo. c por h uma \'crha escripla abaixo 
delle, a qual deverá conter o numero do assento res
pcctivo do livro de Heccita, c o mais que mostra o Mo
tido n.• 1. 

§ 1. 0 Nos papeis revalidados o no• reformados se ac
crescentará ao lado da quantia em algorismo-Hcv; llef.
(Modelos n.•• 2 c 3). 

§ 2. o Nas letras, cscriptos it ordem , o no las promi
sorias, passadas ou emittidns por Bancos ou Companhias 
puhlicos e particulares, cuja taxa ror cobratla pelos seus 
Caixas, na conformidade do Art. 68 S 3.", a verba sern 
lançada no espaço anterior Íl assignatura do passador, assim: 
pog. de sello , &c. 

§ 3.' Nas minutas para os Apolices de seguro o nos 
conlractos do risco, cuja taxa for cobrada pelos Caixas das 
respectivas Companhias, será lançada a verba do Modelo 
n. 0 1, mas só com a ruhrica do Caixa. 

Art. 73. O signal do sello o verba dos titulos quo 
deverem ser lavrados depois tlc paga a taxa , como os do 
notns dos Tabclliiics, o os t1c transfcrcncias de acçõcs de 
Companhias publicas c particulares, cujos Cnixas não csti-

nntn nn dec·larnçflo' que llrn~ f(lf nprrscnfndn na nr,·rhrdori<l, 
\'l'rcm autori!'l!dos a arrecadar a taxa • será lançada em h uma 1· 

' 

---~ ··~ ·----··-----------~ 
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contendo os nomes das partes, qualidade e valor da trans. 
acção, a data, e assignatura de algumas dellas, ou do Ta
bellião ou Caixa; e no titulo ou assento, que só á vista 
desta nota ou declaração se poderá lavrar, far-se-ba menção 
do numero, quantia e data da verba do sello. 

,\ rt. 7.~. A conta das folhas do autos, sentenças, 
tra~JaUos, e tinos forenses, e a da taxa re~pcctiva , será 
foi ta e declarada na ultima folha delles pelo respectivo Es
criviío ou Tabcllião ; e a das folhas dos outros livros pela 
parte a quem deva servir o livro apresentado. 

CAPITULO IV. 

Escripturação. 

Art. 75. Em cada huma das Recchedorias , compre
hcndidas os Alfandcgas que o siío, das 1\Iesas de Hendos 
o Collcctorias, haverú hum livro do llcccita do imposto do 
sello, que será cscripturado como mostra o Modelo annexo. 

§ Unico. Nas Estações onde houver maior concurrencia 
de papeis, serão dois os livros de lleceita, hum para o sello 
fixo, e outro poro o proporciono I, tendo cado hum delles 
as columnas neccssarias para as respectivas classes; c quando 
oinda assim não bastem para o prompto aviamento dos pa
peis, haverá dois para cada hum dos ditos sellos, ou para 
aquelle que precisar, ~istinguindo-se pelas class•s a que 
forem applicados; e no caso de !lerem necessarios dois para 
huma closse, se distinguirão pelos signaes- A-B-que 
serão indicodos na verba do pnpel, a fim de por cllcs se 
conhecer o livro em que foi lonçado. 

Art. 76. O recebimento do imposto dos curtos de con
lrncto de fretamenlo , ou dos conhecimentos, nas Mesas do 
Consulado, será lançado, podendo ser, no mesmo livro do 
sello dos passaportes e documentos dos despachos dos em bar- , 
caçõcs, mas em columna distincta, por pertencer no se11o li 

proporcional. 
Art. 77. Apresentado para o sello qualquer papel · 

ou titulo, se lhe imprimirá primeiramente o signal do scllo, 

1

1 
depois o Escrivão lançnrá a verba, e o Recebedor rece-
berá a importancia da taxa que nella estiver, e rubricará; 
o quo reito, o Escrivão lançará o assento no lino, e en- ~ 
!regará ó parte o popel. Se houver Escrivão e Ajudante, I 
uquelle lançará a verba , e este o numero no popel , e o 1 

I 
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n~scnto no livro de Rccrita 1 depois do recebimento da im
portoncia pelo Recebedor. 

Art. 78. A numeração dos assentos de Receita será 
h uma em cada livro, começnndo de n .0 1 em cada dia , 
tendo cuda assento o mesmo numero du verba do titulo, 
excepto se h uma parto apresentar dois, ou rnais papeis se
ruelhantcs, que paguem huma taxa igunl, pontuo neste 
caso, ainda que cada hum deve ter- numero distincto o se
guido, com tudo no li \To deverão ir· debaixo de hum só 
assento , como mostra o 1\lodclo. 

Art. 79. No fim do etpedicntc de cada dia sommar
sc-hão os livros de Hecaita, c conferida a som ma com o 
dinheiro recebido, se fechará, assentando em seguida o Es
crh'fio a declaraçõo por extenso do rendimento do dia; e no 
lim de cada mcz· fará o recenseamento das sonunlls diarias, 
distinguindo a toxn das re•·nlidaçõcs, c a dos bilhetes de lo
terias , tudo como \'OÍ no Modelo. 

Art. 80. As multns provenientes do scllo serão es
cripturadas em hum lino de Bcccita, como mostra o Mo
delo n." 9 do Regulamento de 22 do Junho de 1836, 
quando a Reporliçiio já o nlío tenha pora ns provenientes 
•lc outros impostos, porque nesse caso serão nellc tamhcm 
cscripturadas ns do scllo. 

Art. 81. A rcme"a do producto do scllo arrecadado 
pelas diversas Estações parn o Thcsouro c Thesourarias, c 
a dos livros de Bcceita, guias que os devem acompanhar, 
o todo o mais expediente relativo n arrecadação desle im
posto, far-sc-ha segundo o que a respeito desta Bcndn e 
nnl!as internas está determinado nos Regulamentos o ortlcns 
c m vigor, no que neste não vai providenciado. 

CAPITULO V. 

Fisca/isação. 

Art. 82. As contas das Estações c pessoas que arre
cadão o imposto tlo scllo, serão tomadas nas-Estações Fiscaes, 
e pelo modo que a respeito desta Renda, e das outras in
ternas está determinado nos Regulnmentos e ordens em vigor. 

Art. 83. Quando so tomarem as contas ás Estações e 
pessoas que arrecadão o imposto do scllo, o Thesouro c 
Thesourarias terão particular cuidodo em conferir com os 
livros de Receita as vorbD5 dos papeis que cxistilio nessas 
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Estacõcs Fiscacs, u fim de se verificar se furão ou nüo de
\'Ídamcntc lançados, c pago o scllo competente; o puderl'iu 
mnndnr para o mesmo lim Empregados seus em qualidntl" 
de Fiscucs :is Repartições Publicas c Cartorios a tomar nula 
olos papeis scllados, que ali i cxistão. 

Art. 8'h Os Delegados, Subdelegados e Juizes de l'nz 
são Jõ"iscacs do procedimento dos scns l~scrivãcs, a res
peito das obrigações, que lhes são impostas por este He
gulnmcnto como UcccbctJoi'Cs do scllo. 

Art. 85. Os J uizcs de Direito nas correições que fi. 
zcrcm, como dispõe o Art 207 do llegulnmcnto n.• !20 
de 31 de Janeiro de !8l2, examinarão particulnrrnenlu 
se os livros de notas c protocolos dos Tabelliães c Escrivães 
c..•stão de,·idamen te seJJados, o se os Delegados, e Subdele
gndos tem feito tmrnprir, quanto ao scllo arrccadntlo p~lus 
seus Escrivães , as disposições do p1·cscnte Regulamento, 
()UC lhes dizem respeito; c bem assim examinarão na re
\'Ísão que tlrn•m fnzer, em Yirtude do Art. 36 tlo 'Rc~gu
lnmen!o n.' 143 ~e 15 ~c Março de J 842, se !anti)(' !li 
estão dcvitlnmcnlc sclludos us liuos das Ordt1DS Terceiras, 
JrmandatJcs c Confrarias, c dnsAdmínistraçõcs que os devfw 
tur: c quantJo cncoutrarr'm qualquer omiss5o ou irregula
ridade, proccdcriío nu fôrma das J.t•is contra os infractorcs 
1las disposiçõc:; do pre~ct1lc Ucgnlanwnto. 

C.-\PITL"LO VJ, 

nlulla.o. 

Art. 81i. Ficão sujeitos ú multo de li·il'OOO a 2!i·il'OOO, 
oloJm das penas do Art. !35, n."' 1, 2 o 3, comhinndo 
com os Arts. 21 e 22 do Codigo Penal, os Empregados 
nu arrocadação do scllo, que exigirem, averl>arern ou lan
çarem no livro de Heccita taxa mnio1· ou menor quo a 
marcada na Parte t.A deste Uegulamcnto f menos quando 
o papel for scllado crn branco antes de lavrado o titulo. 

Art. 87. Ficüo sujeitos á multa do !O.i!'OOO a 50,mOOO, 
alem ~as penas ~os Arts. 153 c 15~ do Codigo l'onal: 

§ 1.u Ü.i Juizes que sentenciarem autos f ou assignarcm 
mandados, c cJuaesquer outros instrumentos 

1 
c papeis su

jeitos ao sullo I sem CJUU a taxa correspondente tenha sido 
paga nntos ela scnlun~,;a ou da nssignlllura. 

~ 2." 0:-~ Emprc:,.::ado:o~ 11 ~~ujn l"'ttr~n t•::>tivl.~r n lrnnsito tiP 
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papeis pela Chanccllaria, c o assentamento em folha ~e 
tillllos ·do nomeação, que sem previ o pagamento do com
petente scllo, a que são obrigados os papeis, diploma• ou 
títulos, os fizerem, ou deixarem transitar, ou os assen
tarem em tolha. 

§ 3." O Juiz, ou qunlo1uer Autori~a~c Civil, Ecclesi
aslica , Militar ou· 1\Junidpal, que der posse c exercício a 
qualquer Empregado sem que o seu titulo de nomeação 
esteja devidamente sellado. 

S 4." O Chere de Repartição Puhlka, Juiz, ou outro 
qualquer Autoridade constituída, sem distincçiio de clussc, 
ou jerarchia, que nttender oiTicialmrntc, ou dclorÍ1' qnal
quor requerimento, ou outro pnpcl instrui,Jo de documentos, 
Sf~m que estes: tcnhõo sido sei/a dos; on fizer gmmlar ti cum
prir, ou que tenha clfo•ilo <Jimlquor papel sujeito a scllo, 
sem que tenha pago a ln>a corrcspondcn te. 

§ 5.0 O EmrrP.gado cncarrr.gmlo do H•gislro do qualquer 
1lipJnma ou titulo sujeito a ~cllo, e quo não liVf!r nsscnla
mculn em folha, <JUO~ orf•gistmr, ou l.:wçnr rwlJo :1 verba 
de reg;istro nnt1~s ,(o paganwuto da tnxa. Nns llll!snws rwrws 
in<:orrc o Olliciul Maior ou Chcre ~a llcpartiçõo onde tlcva 
ser rc~ístrado o titulo. 

~ 6." O Tubcllião que I ano r Escriptura no livro de notas, 
ou o Escrivão que concertar c assignar papel sujeito no 
scllo sem estar pago. 

§ 7 • O Thcsoureiro dos loterias qtw vender bilhetes de 
Jntêria ant('S do pagamenlo do sello. 

Art. 88. Fica sujeito {tmulla ~c20-0':GOO a 100,)7'000, 
nlt~m dns penas do·Art. 177 do Cotligo Penal, qumn suhlrnhir 
ao pagamento da taxa ·correspondente qualquer papel sujeito 
a scllo. 

Art. 89. Fi cão sujeitos ú multa de !,O.)j)OOO a 200-:tt::OOO, 
nllltn das penns dos Arls. 167 c 168 do Codigo Penal: 

§ 1.(1 Os que fulsilicarcm o signal estampado, on a 
veiba cscripta nos papeis sujeitos a sello, sejo usnntlo de 
falso cunho, se,j:l altcnuulo <lc qualquer modo ns verbas 
verdadeiras, seja c~crc\'CIHio l'crhas falsas. 

§ 2.0 O Escrivão, ou outro qualquer Empregado nas 
Estações do sello, que antc~utar qualquer verba cscriplu, 
com o fim de evitar o paga monto da re\•alidação do scllo, 
ou «JUO alterar qualquer algarismo, ti ata, .ou palavra da 
formula da vcrha, do sorh~ fJlW niin conrira com n nseriptu~ 
ra~flo do livro dn Ht>coita. 
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Arl. !)0. Estas multas serão orrecododus c cohratlos 

executivo mente pelos Agentes das Hccehedorias, ou outros 
Empregados, a quem C:oita diligencia competir nas divcr:;as 
IMatõcs do scllo. 

Recursos. 

Art. 91. As duvidas que se suscitarem entre as portes 
c os Agentes Fiscacs áccrca da lata correspondente ao titulo 
quo o deva pagar, a respeito dos prazos marcados para as 
revalidações. c sobre as multas incorri tias por inrracçüo da 
Lei n.• 317 de 21 de Outubro de 18113, e do presente 
llegulomento, serão julgodos pelos Empregados que servi
rem de Chefes dos Estoções Fiscaes, que arrecadão o imposto 
do sello. 

Art. 92 Se as partes não se conformnrem com as 
decisões ou julgamentos dos referidos Chefes, ·depois de en
tregarem a quantia, que lhes for exigida, e de haverem o 
titulo por onde conste a decisüo quo lhes não parecer 
justa , poderão recorrer: 

§ 1.' Dos Chefes das Estações Fiscaes do Município da 
Côrte para o Tribunal do Thcsouro, c do Chefe das Es
tações Fiscaes que arrecadarem o scllo nas ProvínCias pnra 
as Thcsourarias respcclÍ\'as, c destas para o referido Tri
bunal do Thesouro. 

§ 2.' Do Tribunal do Thcsouro, ossim como das Thc
sourarias, cujos decisões forem sustentadas por oquelle Tri
hunal , para o Conselho d'F.stado, nos termos do Regula
mento n .' 12!1 de 25 de Abril de 18.\.2. 

Art. 93. Os Chefes das Estações que orrecodão o sello 
recorrerão cx-officio de suas proprias decisões ou julga
mentos , quando versorem sobre o toxa do sello que exceda a 
10-)l:OOO, e da multa que exceda a 20.'/tiOOO. 

Art. 94. Ficão sendo provisorias · as disposições da 
1.' porte do Art. 3.', dosArts.10,15, 17 ,18, 19 §§ 1.", 
2.' c/1.", 32,68,69,70,71, 72, 73, 74, 75,76,,77, 
78, 79, 80, 81, 82,83 8.1-, 85o86; e as dos Arts. 3lf, 
35 e 37 na porte relativo ao tempo e occasião em que se 
devo pagar o sello para terem observancia em quanto, e 
noquelles lugon•s, em quo se não estabelecer o systerna do 
venda do papel sellado. 
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Art. 95. As •lisposiçõcs dos Arts. 80, 88, 89, 90, 
91, 92 c U3 são pcrrnanentes, fazendo dclinitivamente parte 
integrante dcsto Hegulamcnto, com a ltlteração t.lc que, de
pois de estabelecido o systema da venda do papel sellado, 
Incorrerão nas mult.us ordenadas nos Arts. 87 n 88 as partes 
o Empregados, que cscrcvcrern, as~ignnrcm, dc~pacharem, 
sentenciarem, cx:pcdircrn, n•gistrarem e trunsitarcm peln Chan
celraría nulos, cscripturas, instrumentos o quacsqul'r ti tu los, 
ou papeis sujeitos a scllo, t]UC não forem cscriptos em papel 
sellado da taxa •·ompctcnte. 

Art. 96. As dispos'ções dos Arts. 19 § 3.", 29, 53 
e 5i., ainda depois de estabelecido o systema do venda do 
papel sellaúo, continuarão a ter obscrvancia no que lhe for 
applicavel, 

Art. 97. Ficüo revogadas todas ns disposições do 
Regulamento n .• 356 de 2() de Abril de 18'1'f, e ordens 
cxpeúiúas posteriormente para arrccndl.lf;üo do imposto do 
sello, que nlio estiverem comprehcndidas no~ Artigos deste 
Hcgulamcnto. 

llio de Janeiro om 10 de Julho de 1850. -Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

Artigos da Lei <ie 21 de Out11hro de 18~3 relativos ao Sello, 
a que se refere este Regulamento. 

Art. 12. O imposto do Sello será d'ora em dianlo 
d~ duas espccics, proporcional c fixo. 

§ t.• Ao Scllo proporcional ficão sujeitos todos o pa
peis de contractos Uc dinheiro, como letras do cambio o 
úa terra, escriplos á orÜCio, e notas promissorins ; credi
tas, e.;cripturas ou escriptos de venda, hypotheca, doação, 
deposito extrajudicial, c qualquer titulo de transferir a pro
priedade ou usofruto; os quinhões hercditarios ou lega
dos; as quitat,;õcs jurliciaes; os fretamentos c despachos das 
Alfandegas c dos Consulados; as apoliccs de seguro , ou 
do risco, e os títulos de nomeação expedidos pelo Gover
no, ou por Empregado de sua escolha, por Autoridades 
Ecclesiasticas, o pelos Mesas das Camaras Legislativas, e 
das Assembléas Provinciaos. Este Sello será regulado c co
brado de todo o valor do 50,71', e da h i para cima, pelo 
modo marcado na Tabella. ('fie. 1.• do Regulamento). 
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§ 2." Ao Scllo lixo licão sujeitos: 
1." Não só os papeis quo nctu<llmcnto u pagão, como 

os processos quo correm ante os -Delegados, Sululelcgados, 
u Juizt•s de Paz; os livros c protocolos dos Tnhelliães, c 
Escrivães do qualquer Juizo; os documentos ou pnpcis do 
l(llliiiiUCf CSpCcio ~ nprt'SCJII<lc)os Clll Juizo, OU Oi:IS Hcpnr
tições Publicas. E o respectivo Scllo será de üO a 1 GO réis 
por meia rolha de papel. 

2. 0 As cartas o diplomns quo conrerircm titulas, trata
mento, nolncza, hrazão, condecorações honorificas, privi
ll'gios, ou outra qualquer mercl}; as dispensas do qualquer 
natureza que sejão; as licenças do qualquer especie, in
clusive para jogos licitas; c os diplomas scientificos e littc
rarios. E o rcspcclim Scllo seril de 1·;)) a 100,)')). 

3." As cartas do jogar, cuj~ Scllo será de 160 réis por 
baralho. 

§ 3.' O Governo be autorisado para marcar, em Ta
Lcllas que organisarú, a taxa do Sello fixo sobro cada hum 
dos ohjectos comprchendidos nos N." 1 o 2 do paragrapho 
antecedente; dentro do minimo e maximo nellcs indicados, 
c segundo a importando do cada hum. (Til. 2.' do Regula
mento). 

Arl 13. As letras de cambio e da terra , escriptos 
á ordem, o notas promissorias, que forem passadas ou 
cmittidas dentro do lmpcrio sem quo tenhão pago o Scllo 
marcado na Tahclla A, não· poderão ser protestadas nem 
attendidas em Juizo. 

~ 1 o As quo for('m rn!'sailas ou ncccitm; nos lugares em 
cpw niin hom·cr E~tnçiio Fisc·nl par11 o Se !lo, poderão ser 
remlidndus se pugnrcm o Sello nos prazos que o Governo 
marcnr nos seus Ucgulamcntos; lHJUCIJas param que forem 
pa~!'õadas ou ocecitns nos lugnrcs em que houver a dita Es
lação, só o podcriio ser paga~do até o dia anterior no do 
vencimento, em vez do Scllo, 20 por cento do respectivo 
miar. Igualmente serão rc,·alidudas as que, tendo pa~o 
antes de passadas ou acceitas hum Sello inferior ao mar
cado, [orem se lindas olé o dia do 1·encimento, pagando o 
trcsdohro do Sello dcl'ido. 

S 2.u E as que forem pas~aclns e emittidas sem previa 
pagamento do Scllo, c niio forem revalidadas corno dispõe 
o paragrapho antecedente, somente poilcrõ.o ser produzidos 
como documentos para qualquer <'lfeito legal, pí!g:mclo em 
n•1. •lo Sello .lO por r1•nt.ll do rcspeetivo '·nlor. 
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S 3.• As disposições do Artigo e pnragraphos antece
dentes sâo applicaveis ás letras de cambio estrangeiras, ou 
passadas fóra do Imperio, que forem acreitas, endossadas 
ou negociadas em qualquer parte do Brasil, sem que te;_ 
nhão 11ago o Sello morcado na Tabella A. 

S 4.0 Quem negociar, acceitar ou pagar quolqiufr le
tra LI e cambio e da terra, escripto á ort.lcm, ou nota pro
missoria passada no Imperio, ou qualquer letra de cnmbio 
estrangeira, antes de haver pago o Sello marcado nil Ta
bella, será sujeito pela primeira vez á multa de 10 por 
cento do valor da letra, escripto ou nota, e ao dobro nli 
reincidencia. Se por~m o negociador da letra, escripto, ou 
nota for Corretor, não só ficará sujeito ao dobro das mul
tas, como no reincidcncia ficará inhabil para scnir comO 
Corretor. 

Art. 14. Todos os pnpeis, livros, &c., comprehen
tlidos no.< §~ 1. • e 2.• do Art. 12, ficão obrigados ao pa
gamento do Sello nos prazos que o Governo marcor nos 
seus Regulamentos. E depois de findos os ditos prnzos, 
os que nüo tiverem pago o Sello marcado na Tabella 
anncxa a esta Lei, e nas que o Governo organisnr em 
virtude do§ 3." do Art. 12, não serão attendidos em Juizo. 

§ 1.• Serão porem revalidados pagando, em vez do Sei
lo, 20 por cento do respectivo valor, os que forem su
jeitos ao Sello proporcional ; e hum Sello v in te vezes maior 
do que o marcado nas Tubcllas, os que o forem ao Sello 
fixo. E os que tiverem pngo dentro dos rderiJos prazos 
hum Sello inferior ao murcndo serão taml.tem revalidados 
paganJo o trcsdohro do Sello compclcn te. 

~ 2. 0 A falta do pagamento do Scllo dos livros dos Ta
belliiies e Escrivães não prejudica aos actos escriptos nelles, 
se esses netos tiverem pago o Sello a que estavüo sujeitos. 

§ 3. • Os Escrivães ou Olliciaes Publicos que escreve
rem actos, contractos, ou papeis obrigados oo Sello, ou 
que os receberem e lhes derem andamento sem prcvio pa
gamento delle , além das outras penas em que possão in
correr, perderão o officio ou emprego que exercerem. 

Art. 15. Ficão isentos do Sello estabelecido por esta 
Lei: 

§ 1.• As letras de cambio e da terra, passadas, nego
ciadas, ou acccitas pelo Governo e seus Delegados ; os bi
lhetes, notas promissorias , e quaesquer títulos de credito 
emittidos pelo Thesouro Publico; os saques para movimento 

~-----------------------' 
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de fundos de humas para outras Repartições do Fazenda ; 
u transferrncias das Apolices da divida publica fundada. 

§ 2.• Os processos em que forem partes a Justiça ou a 
Fazenda Publica, sendo porllm o rêo, quando a final con
demnado, sujeito ao pagamento do Sello respectivo, se 
não for pobre. 

§ 3.0 As escripturas sujeitas ao pagamento da siza dos 
bens de raiz , e bem assim as quitaçõe< e outros títulos de 
dinheiro proveniente de contracto, quo já tenha pago, o de
~ ido Sello , de sorte que este se não repita em buma mesma 
transacção. Esta di<posição porém não he applicuvel á re
forma dcs lcLras de cambio e da terra, ou a novação do 
qualquer outro contracto do imprestimo de dinheiro. 

§ .t..• As mercê< confnridas aos Militares de terra e mar 
por' serviço extraordinarios de campanha; aos Príncipes, c 
aos subditos estrangeiros, quo se fizerem dignos da bcnevo
lencia do Imperio. 
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VER DAS. 

MODELO I(,0 1. 

Pc. cento e sessenta réis. Rio 

~160 

de Julho de 1850. 

(Hubrica do Hecebedor). (Rubrica do Escrivão). 

lfODELO N, 2. 

N. 14. 120;)tl000 Rev. 

Pg. cento e vinte mil 1·éis por não scllar antes do endosso. 
Rio de Julho de 1850. 

(Huhriea do Recebedor). (Huhrica do Escrivão). 

N. n. Quàndo o motivo da revalidação for outro, dc
c:larar-se-ha assim: v. g.-vor não sellar dclltro de 10 dias
antes do •·egistro- antes do transito na Chancd1ada- antes 
de lançada no livro das Nou~- antes de vencida- por ter 
pago menos taxa que a devida, &c. 

I 
I 
! 
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)JODELO N. 3. 

( ''~:·') Sellu. 

N. 1. 1;n'JOOO Rcf. 

Prr. tnil réis pela verba n.• 11 de de Julho inutilisada. 
Rio de Junho de 1850. 

(Ruhrira do Recebedor). (Rubrica do Escrivüo). 

ltiODELO .No 4. 

C"'"'') ,,, 
Scllo. 

N.• 13. 2<)t:OOO 2.' via. 

Pg. pela 1. a via dous mil réis. Rio 
1850. <le Julho rlc 

(Rubrica do Recebedor). (Rubrica do Escrh·ão). 

N. B. Quando houver dous ou mais livros para huma 
classe de titu1os: v. g., letras, notas pro1nissorias, cscriptos 
á ordem,- na mesma Cidade ou Yilla; os signaes que os 
distinguem- A, B, C, &c., serão indicados na verba assim. 

A N.• 1.- 2;n')OOO. 
Prh &c. 



J.l.Iotlelo elo Livl'o tle Receita do Imposto do Sello. 

r 

RIO DE J.\:lE!RO DE JULHO DE iS&O. 
N.o• 

1 ~ {Letras em branco a 400 rs •.•..•...•.••...••..•.•••••••.. 
t 1 Letra de Londres •.•.••.••• o •• , •••••• , •••••••••••••• .' ••••• 
J2 Letra de. cambi~ {4 \'ias} .••.••••.• ;, .•.••••• ,.~ ••• , •• , •••. 
13 Letra (dUo) 3 \'Jas •.•.•••• ,, .••••.••••••••.•••.••• , ••••••. 
H Letra de F .•• (dito) de GOOS, JlOL' uão sclhu.,;- antes do pri-

nlciro endosso por n ........... o ••••••••••••••••••••••• 

15 Credito .••••• , ••• , ••••.•• ,, .............................. . 
tG Escl'iptul"a •. , ••.• ,, •. , •.•••..••••••• , ••...••••••.•.••..••. 
17 Quinhão hcrcdil<trio .•.•••••••••••.••••••..••. , ••..••.••.•. 
18 Lcg;ufo ........................................... •o•• •••• 
t9 4 Acções da Cmnpanhia. N ........... , .••. o ............... . 

20 Apohccs ele seguro Cotnp. ta1. ••••••••••••••.••• •o. o ••• o ••• 

21 Decreto o o o. o •••••••••••••••• o ••••••••••••••••• o ••••• ,.~ •• 

22 Autos •••••••.•••••••. ,. o •••••••••••• o o o ........... o •••••• if Procuração ••.•••• o• ••••••••• o •• _ ••••• ,.: •• , ••••••• ; •• o o o •• 

21 }a Documentos de F ... (o nome da pessoa a. quem são passados). 

.28 Licenca,, ...... , , •• , ..• · .................. , ••••. o ••••••• o. 

Total i·ecebido hoje de Julho, cento e cincoenta c dous 

f 
2 
3 

4 
b 

1uil rêis (1528000)., ........ , ••• o ....................... . 

(Assignado o r.cccbcdor). (Assignado o Escrivão). 

DE Jl:l.IIO Jl! j 850. 

J.cti·a n.0 11 de de Julho ...... , ...................... . 
Uc F .•• 3.• loteria de ...... •o• ••••• o ..................... . 

De F ... Thesourciro do Eauco Commcrcial, que arrecadou 
llO DlCZ ~o p. ,, ••• ,, , , , , ,, , , , •••, ,, . , , ••,. ,. o o,, • ,, , , , o. 

De F .•• Ca1xa da companhia de sr:guro N ..• dito ......... . 
De Y ... n~nderlol· de cartas de jogar, 2. 0 quarld deste ;nmo. 

TotalrcccLitlo hoje, lnuu conto c trezentos mil rs. (1.3008000). 

(.\ssignado o r.cccbetlor). (Assignado o Escrivão). 

SELLO l'HOPOnClOXAL. SEI.W FIXO. 

Revalidações, 1 t.a CLASsE. 
e Reformas. 

2.a E 3.a 
Cf,_\S!'E, .f.a CLASSE. 1.1 CLASSE. ( 2,a CLASSE. 

•o,.oooooooooo•• 

nc,•aiitl, •. o •••• 

r.efo1·m .••••.•. 

-------·-------·-------11-------·-------
Letras, 

1\"otas, õ,C. 
Creditas, 1Til11los de ctn

Seguros, ..-.c. prcg.zdos, •\C. Follurs. Titulos. -------:-------·-------·-------·-------' 
4S000 

tsooo 
tSOOO 
~souo 

1208000 
·lSOOO 
~800 

ISOOO 
ISiiOO 
1 swm 
lSOOO 

1Snoo 
··············1············"1'············· 
ooo••oooo•oo•o)•oooooooooo•••\•oOoooooooo,,, 

ooooOoooooooo•l•ooooOOOoo"oo\•o•oo•o•o••o.o 

SSRO 
SIGO 

S~GO 

.............. J.,, .•••••••.•. J····· .................... o·· 28000 

~===~~~~~===~§~~c===~~~~====§§~t~===~~~ 

B 

.200SOOO 
IUOSOOO sosooo 

··············l·········o••··I·••••O••······ 

mwaooo 

2nSOOO 

===§~~~t===~~~~t=~~~~=~t===~~~~~=======: 
9228000 

Som ma total da Receita de Julho, lmm conto quatrocentos 
c cincocllta e dous mil rCis (l.tt~28000) ........... o ..................... . 128,~000 28000 ·í$000 OGSOOO 

Deste total pertence a revalidaçúes em todas as 
classes ...... , •.•.••.•••• 

» » a bilhetes tle loterías na 1." 
classe do Scllo fixo ..... 

» » a cartas de jogaL' dito .•. , •• 
» » os mais titulus c pareis .... 

t2osooo 
voosooo 

.208000 
11.2$0\lO 

N. B. No caso de ha\'Cr hum li\·ro especial para o scllo lixo. c 
hum ou dous para o proporcional, lau<·;n·-sc-Mí.o os :tsscntos em lwma 
só p~•gina, se o tam;mho do liHO o peí·mittir. 

.......... -=~~~~~~~r.~.,~ ........ , 

~ "-> T 

I 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO UIPEI\10 llO DRASIL. 

1850. 

Tm!O 13. PARTE 2.• SJ;CÇÀO 16.' 

DECRETO N.• 682- de :1.1 de Julho de 1850. 

Altera os Arts. 95 e 96 dos Estatutos reformados do 
Recolhimento das Orp/u1.< da ·Santa Cn.<a da ,!li.<eri
cordia da Côrte, confirmados por Decreto de 2i de 
Outubro de 1.842. 

Attendendo ao que Me re}lrcsentou o Prd"vcdor da 
Santa Casa da Misericordia desta Côrte: Hei por bem 
Confirmar a delihcração que tomou a àlesa c .Junta da 
mesma Santa Casa em sessões de dezanovc de Janeiro de 
mil oitocentos quarenta e nove , e seis de Fevereiro do 
corrente anuo, pela qual forão elevados á quantia de 
oitocentos mil réis os dotes das orphãs e expostas do 
Recolhimento, devendo ser paga a quantia de seiscentos 
mil réis pelo cofre dos dotes, e a de duzentos mil réis 
pela Repartição a que pertencer a dotada; ficando assim 
alterados os Artigos noventa c cinco e noventa c seis dos 
Estatutos reformados do Hecolhimento das orphfls da 
mesma Santa Casa, confirmados por Decreto de vinte 
e sete de Outubro de mil oitocentos quarenta e dons. 
O Visconde de Mont'alegre . Conselheiro d'Estado, Pre
sidende ds Conselho de Ministros, Ministro e Seco·etario 
<!'Estado dos Ncgocios do lmperio, assim o tenha en
tendido, e faça executar. Palacio do Uio de Janeiro em 
onze de Julho de mil oitocentos e cincocnta, vigesimo 
nono da lndcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Mont'alegre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO !MP EniO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. PARTE 2,' SECÇÃO 17,' 

DECRETO N. o G83 - de 12 de Julho de 1850. 

Crea mai.< Ires C ompanhins de Pedestres. lmma na Pro
t•iJu:ia da JJahia, outra ua de Coyaz, e outra 

na do ,llaronluio. 

Hei ,ror bem , nos termos do pat·agrapho terceiro 
Artigo pnmeiro do Decreto numero quinhentos quarenta 
e dons de vinte e hum lle Maio de mil oitocentos e cin
cocnta, _que fixou ns Forças de tcl'fa para o anno fi
nanceiro de mil oitocentos c cincoent<l a mil oitocentos 
cincocnta c hum, Decretar o s('gninte : 

Art. 1. ° Fi cão creadas mais tres Companhias de Pe
destres, hum a na Província da Bahia, outra na de Goyaz, 
e outt·a na do Maranhão. 

Art. 2.0 A organisação destas Companhias serú em 
tudo conforme o Plano que baixou com o Decreto nu
mel o •1uan·ocen10s trinta e cinco de trinta de Setembro 
de mil oitocentos quarenta e cinco, que deo nova orga
nisação ás Compnnhias de Pedestres. 

nlnnocl Felizardo •l~ Sonsa e Mello, do. Meu Con
selho, Ministt·o e Scct·owrio d' Estado dos Ncgocios da 
Guerra, o tenha assim entendido, e expeça os despachos 
neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Julho 
de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da Inde
pendcncia c do Imperio, 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Jfanoet Feti:zardo de Sousa e Mello. 
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COLLECÇÃO ·DAS LEIS DO IMPEIUO DO BUASIL. 

1850. 

TQolfO 13, PARTE 2, 1 SECÇÃO 18.' 

DECUETO N. o 084- de 20 de Julho de 1850. 

Concrde no Bacharrl Antonio 1Ynrnrro de Andrade pri
?:ilrgio exrlwdt·o por d(': annos Jlflra .~ó e!le poder 
f(tzer e t'eJuler tijolos c trl!ws npcrfl'ifoados JJOI" hum 
meio que diz lwrcr descoberto. 

Attcndendo ao qnc Me representou o Baéharel An
tonio Nara•·ro de Amh·ade, pedindo p1·ivilegio exclusivo 
por vinte· annos pm·a .. sú cllc poder fazer c nmtlcr tijo
los c tellws aperfeiçoados por hnm meio •Jue diz haver 
dcscol'iJCrto ; c Confol'Utaudo-Mc com o parecer da Secção 
do Conselho d'Estado dos Ncgocios do lmpel'io, exarado 
em Consulta de dous do corrente mez : Hei por· bem 
Conceder ao referido Bacharel o pri vilcgio que requer, 
por espaço de dez annos , do qual se lhe passará a com
petente Cm·ta , nos termos, c com as clausul::1s da Carta 
de Lei de vinte oito de ;\gosto de mil oitocentos c trinta; 
ficando depositada no Archivo Publico do lmperio a ex
}Josiçr,o dos meios e lH'Ocessos de que se scrvio para 
aperfeiçoar aqnella industl'ia. O Visconde de Mont'alegre, 
Conselheiro <I' Estado, Pt·csidente do Conselho de Minis
tros, Ministro c Secretario <!'Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido, c faça cxccutm". Palacio 
do Uio de Janeiro em vinte de Julho de mil oitocentos 
e cincoenta, vigcsimo nono da lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a Unhf'ica de Sna Mngestnde o lrnperadof'. 

Visconde de Jfont'ategre. 

• 
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DECRETO N.• 685- de 20 de .Julho de 1850. 

Confirma a deliberação da ilfe,<a e Junta da Santa Casa 
da .1f isr.ricordia da C O r te que eft•t'OU a se.<Senta O 

numero das Orp/u1s do 1/eco/llimento da me.<ma 
Santa Ca.<a. 

Attendcndo ao que Me representon o P1·ovedo•· da 
Santa Casa da Misericol'!lia desta Cô1·te: Hei por bem 
Confirmar a deliberação que tomou a Mesa e Junta. da 
mesma Santa Casa em sessões de dezenove de Janeiro 
de mil oitocentos quarenta c nove, e seis de Fevereiro 
do corrente anuo, pela qnal foi elevada a sessenta o 
numero das Orphãs do seu Hccolbimento, por se terem 
verificado as condições prescriptas no Artigo quarenta e 
oito dos Estatutos reformados do dito Recolhimento. 
confirmados por Decreto de vinte e sete de Outubro de 
mil oitocentos quarenta e dons. O Visconde de Mont'
alegre, Conselheiro d'Estado, P1·esidente do Conselho de 
Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
do lmpcrio, assim o tenha e o tendido, e faça execntar. 
Palacio do llio de Janeiro em vinte de Julho de mil 
oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a Hnbl'ica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Mont'alegre. 
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COLI,ECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TO!!O 13. PARTE 2.• SECÇÃO 1.9.• 

DECRETO N. • 68ü - de 24 de Julho de 1850. 

1/eune a Yara de Orpluios li Municipal do Tenno da 
Cachoeira da Prot•iltcia da Bahia. 

Hei . por hem Decretar o se,uinte: 
Artigo Unico. Fica reunida a Vara de Orphãos ã 

Municipal do Termo da Cachoeim da Provincia da Bahia , 
e nesta parte revogado o Artigo primeiro do Decreto nu
met·o cento c setenta de quinze de Maio de mil oitocentos 
e quarenta e dous •• 

Euzebio de Quch·oz Coitinho Mattoso Camara, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro vinte e quatro de Julho 
de mil oitocentos e cincocnta, vigesimo nono da lnde-
pendencia e do lmperio. • ·•. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Euzcbin de Queirot' Coitinlro Matto.<o Camm·a. .. . ... 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BUASIL. 

1850. 

TOJIO i3, PARTE 2,• SECÇÃO 20.• 

DECRETO N." 687 -de 26 do Julho de 1850. 

Estabelece regras sobre as nomeações, remoções, e vencimentos 
dos Juizes de J)ireito. 

:~i~ 

·' lfl. Sendo conveniente estabelecer regras claras e precisas 
~~ sobre as nomeações. remoções, o vencimentos dos Juizes 
. ~i de Direito, Hei por bem Decretar o seguinte: 
r,· Art. 1.' Os Juizes de Direito serão nomeados pelo 
. ~iJ Imperador d'cntrc os Bacharcis Formados , que tiverem ser-
,~, vida com distincção os cargos de Juiz Municipol, de Orphõos, 
!f e Promotor Publico ao menos por quotro annos completos. 
·;li § 1.• He necessario, que esse serviço tenha realmente 
:~~: consistido no exercício dos cargos acima referidos, ou na 
;,i:' substituição dos Juizes de Direito, c não no desempenho 

·.i!
1 

·;,.G.o~~ de outros empregos , ou commissões. O tempo de inter-
!~ •~upção por licença , ou molestia, que exceder de seis mczes 

;':~~._:Ir! durante oquadriennio, não será tambem contado. 
> ~: ,. § 2.• O Official Maior da Secretaria d'Estatl" dos Ne
·,t, · , gocios ~· ~ustiça , em vista das informaçõ.es dos Presidentes 
· ~.· vv...,.. de ProYOncia, e documentos ;!'que pelos mteressndos forem 

.: ~.· •~• apre•entados, fará organisar h uma matricula dos Bachareis 
. : ·~. ~ octualmente habilitados pora o cargo de Juiz de Direito. Os 

~': documentos, em vista dos quaes essa matricula for feita , de-
{. verão ficar no Archivo ao menos em publica fórma. Aos 
'•' • Bnchareis, que o requererem, se expedi rã hum diploma 
h do habilitação, ou certidão da matricula, com que in de-

i\. ~t· pendente de outros quaesquer documentos se possão mostrar 
!; '~:: babilita~os para os lugares de Juizes de Direito. Nenhum 
'j fít Bacharel será despachado antes de matriculodo. 
' ~:'• Art. 2. • Nenhum cidodão habilitado será pela pri-

.l!\1~.::: rneira vez nomeado Juiz de Direito senão para Comarca 
1 .. "!~· de primeira entrancia, mas apenas tiver preenchido as con-
1.. ·'. diçõos do Artigo seguinte poderá o Governo remove-lo para 
!I " Comarca rle segunda entrancia, e destn para do terceira. 
I ., 

' ; : .. 
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Art. 3.0 Os Juizes de Direito não poderão ser re
moviJos de Comarca de primeira entrancia para outras do 
s~gunda , sem que tonbão quatro annos de serviço efl'e
ctivo. Não poderão igualmente ser removidos de Comarcas 
da segunda entrancia para outras do terceira sem haverem 
naquellas prestado eaectívo serviço por Ires unnos. 

Art. 1~.· Os Juizos de Direito não poderão ser remo
•·iJos de Comarcas de terceira entrancia para outras de pri
meira ou segunda , nem os desta para as de primeira se
não a requerimento seu. 

Art. 5. 0 Não poderão igualmente ser removidos de 
]wmas para oulras Comarcas da mesma entrancia senão á 
requerimento seu; e sem cllc só nos casos seguintes: 

S 1. 0 Se tiver apparccido rebellião, guerra civil, ou 
estrangeira, ou mesmo. sedição ou insurreição dentro da 
l,ro,,incia. 

§ 2. 0 Se apparecer conspiraçiio dentro da Comarca. 
~ 3. • So o J'rosiúeqte da l'rovincia representar sobro n 

ncccssidado da sua remoçiio. 
Neste caso porOrn será ~o mister: 

1." Que o !'residente especifique as razões ~'' publica 
utilidade, que aconselbiio a remoçiío. · . , 

2.• Que sobre essas razões seja ouvido o Juiz de'·Di
reito sempre que disso não resultar inconveniente. 

3." Que sobro a representação do Presidente seja ou-
vido o Conselho d'Estado. • 

,j., 0 Que no caso de effcctuar-se a remoção sem audien
cia do .Juiz, lhe sejão communicadas as razões quo a mo
tivárão. 

§ 4.• Na Côrte huma exposiçüo de motivos organisada 
na Secretaria d'Estado dos Nr.gocios da Justiça supprirá a 
representação dos Presidentes de Província. 

Art. G.• Para os lugnrcs especiaes de Chefes do Po
licia póde o Governo escolher Juizes de Direito de qual
quer das Ires entrancias ; mas por essa escolha não adqm
rem direito a considerar-se da segunda entrancia senão de
pois de quatro annos de serviço , c da terceira só depois 
de sete. 

Art. 7. 0 As Comarcas e•istnntes pertencem ãs entrancias, 
ou classos, quo se ncbão designadas na Tabella no t. Esta 
classificação não poderlt ser alterada seuão por Acto Legis
lativo. As Comarcas novamente creadas se annexarão lt 
classe , que parecer mais propria. y 1!". <" ,.• ó?jl' • ;I' ,.r<'_ -.•cc·q 

\ 
l 

\ 
I 
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Art. 8.• Aos Juizes de Direito removido• abonar-se
ba ajuda de custo, sempre que a distancia das Comarcas 
exceder de 50 leguas. A ajuda de custo em caso algum 
poderá exceder de dois contos de réis. 

Art. 9." As distancias por terra contar-se-bilo entro 
as cabeças das duas Comarcas. 

Reputar-se-1m para esse fim cabeça de Comarca a Ci· 
dade, ou Villa mais importante, ou a em que os Juize• 
de Direito costumem estabelecer sua residencia. 

Art. 10. 0> Presidentes de Provincia organisarão so
bre o modelo, que pela Secretaria d'Estado dos Negocias 
da Justiça lhes deverá ser enviado , hum Mappa demonstra
tivo das distancias polo caminho mais .curto entre as ca
beças de Comarca de suas Províncias, e entre ellas, e as 
de sua• confinantes nas outras Províncias. Logo que seju 

;~ possível na mesma Secretaria d'Estado se. organisará hum 
' 1\lappa geral. 
} Em quanto porem por elle, ou pelos· Mappas pro-
.l vinciaes não for possível conhecer a distancia, será ella 
~ arbitrada, precedendo· as necessarias averiguações pelo Pre-
~ sidente da Província d'onde tiver de sabir o Juiz de Direito. 
~: · Art. 11. Conhecida ou arbitrada a distancia, o Pre-iL .. -!. sidente da Pr~vincia, ten~o attençiio. ás difficuldades.da via
q .•. _.. gem, e espeCialmente à cucumstanma de haver ou não fn
t;. ~ ""'- milia a transporto r, ma1·cará com audiencia do Procurador 
~/ :H Fiscal a ajuda"de c~sto dentro dos li'!'ites da Tabella t:f·~ 2. 
1''', .r Sempre que o Pres1dente marcar maiS do que o mm1mo 
~:':~- da Tabella, deverá , Pllrticipar á Secretaria · d'Estado dos 
~!i Negocias da Justiça os motivos, que á isso o dcterminárão. 
~·' Por família entender-se-hão as pessoas, que relocio-
;'' nadas com o Juiz de Direito por parentesco vivão em sua 
~t companhia, c estcjüo á seu cargo. 
•;;: Art. 12. Entre Comarcas do litoral a a,juda de custo 
'{' será regulada com attenção á Tabella N. 0 3, devendo a 
.i:' respeito do mais observar-se o disposto no Artigo ailtecede.nte. 
~,: Havendo meio, e costume de fazer a •liagem lambem por 
~J i terra , a ajuda de custo menor será a preferida. 
P•: Art. 13. Quando houver necessidade de huma viogem 
'<: por terra, e outra por mnr, e a distancia de cada buma 
( separadamente for menor de cincoenla leguas, entretanto 
:; que a de ambas reunidas seja maior, a ajuda de custo 
;·r sc1·á · dada como se fosse buma só viagem de terra , ou de 
1 ~ mor, conforme for mais extensa. estu, ou <Hjuella._ 
~: ' 
f:· 
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. § 1. • Quando cada h uma dellas separadamente exceder 
de cincoenta leguns , a ajuda de custo será calculada até 
o porto , que mais encurte a viagem de terra , segundo 
a Tabella N.• 3, accumulando-se depois pAio restante da 
viagem a que lhe competir, segundo a Tabella N. • 2. 

§ 2. • O calculo para este accrescimo poderá descer abaixo 
dos 400~ estabelecidos como o mínimo. 

Art. u.. Na occasião de ordenar a remoção poderá 
o Governo estabelecer a ajuda de custo , guardadas as regras 
acima· declaradas. 

Quando a ajuda de custo for marcada pelo Presi
dente, o Juiz de Direito, e o Procurador Fiscal poderão 
recorrer ·ao Governo, su entenderem, que as,-regras acima 
estabeleddas nào rorão guardadas. 

Art. 15. Os Juizes de Direito removidos não serão 
obrigados a tirar nova Carta, servindo-lhes de Titulo a co
pia dos Decretos de remoção. que lhes será expedida isenta 
de direitos, e emolumentos. 

Art. 16. Os Juizes de Direito removidos devem en
trar no exercício eiTectivo dos novos lugares dentro de Ires 
mezes, se a distancia n percorrer ror .de cincoenta ou menos 
leguas por terra, dentro de quatro mczes sendo de cin
coenta até cem. 

Passando a distancia de cem leguas até duzentas o 
prazo será augmentedo com hum mez ; com dois até 
trezentas, e assim por diante. · 

O modo do conhecer , e arbitrar as ·distancias será 
o mesmo marcado para as ajudas de custo. 

Art. 17. Sendo a viagem por' mar , o entre portos 
em que toquem os Paquetes de Vapor , o prazo será de 
Ires mezes para os quo ficiio entre S. Pedro c o Ilio de Ja
neiro; c entre este e o Cubo do S. Roque ; ou entre este 
Cabo e o Pará. 

O prazo será de 4 mezes para os portos, que ficão 
entre o Rio de Janeiro e o Para, transpondo na viagem 
o Cabo de S. lloque, e para os que ficão ao Sul e ao 
Norte do Rio de Janeiro, de sorte que seja nccessario traos- · 
po-lo na viagem. 

Art. 18. Se para chegar aos portos, em que tocii1> 
os Paquetes de vapor, for mister alguma viagem de mar , 

· que exceda de 50 leguas, nugmentar-sc-ha hum mez ·ao 
prazo do Artigo antecedente. • 

§ 1.' Outro mez será addicionado , se para chegar ú Co
marca outra viagem semelhante se fizer necessaria. 

· .. 

I 
I 
I 

I 
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S 2. • Se essas viagens addicionaes forem d~ terra , ac
crescenlar·se-bão aos do Artigo antecedento os prazos mar

·cadós~:. no Artigo 16 com. o abatimento de dois mezes. 
'~ ~it. 19. O prazo será de Ires mezes sendo a viagem 

por mar sem transpor nenhum dos Portos, em que toquem 
os Paquetes de Vapor. . 

Se á essa viagem tiver de addicionar-so alguma outra 
por terra accrescentnr·se-hão os prazos marcados no Art. 
16 'com o.- abatimento de dons mczos. 

API. 20. Os prazos marcados nos Artigos antece
dentes poderão ser alterados por Decreto; no caso porém 
de diminuição, só começarão a ter vigor hum anuo de
pois de sua publicação. 

Estes prazos serão contados do conhecimento officiul, 
o qual se deve consid.erar adquirido desde o dia, em que 
o Juiz de Direito bouver recebido a communicação por 
qualquer dos modos marcados nos dois Artigos seguintes, 
ou por qualquer outro meio official. 

Art. 21. Decretada a remoção de qualquer Juiz de 
Direito, o Official lllaior da Secretaria d"Estado dos Ne
gocias da Justiça dirigirá dentro de oito dias a copia do 
Decreto ao Juiz removido, declarando no sobscripto, que 
esse officio deve ser seguro na fôrma do Regulamento N. • 399 
de 21 de Dezembro de 18~~ Artigo 149 , e officiará ao 
Administrador· do Correio para communicar a data, em 
que for pelo Juiz de Direito recebido. 

Art. 22. Na mesma occasião expedir-se-ha hum Aviso 
de communicação ao Presidente da Província, em que o 
Juiz de Direito se achar, para que lhe seja logo com
municada directamento, e por intcrmedio do Juiz l\Iuni
cipal , que deverá r.ertificar ao Presidente o dia, em que 
o Juiz de Direito tiver recebido a communicação. 

Art. 23. No acto de communicar a remoção, o Prc
;::: " . · . sidente da Província especificará qual o prazo marcado 
'• ·'pelo~ Artigos antecedentes, para o Juiz entrar em exercício H na sua· novu Comarca. 
· · ·.: · · Se o Juiz entender,' quo nessa especificação houve 
l ~. ~. . errp.., deverà logo no primeiro mez reclamar ante o .1\iinis-H · tl!rio da Justiça, e o Presidente da Província. Este da 
, , reclamação, e dccisã(t, que proferir, dará conta circums-

:1. "tãiiciada. ao Ministerio da Justiça para se resolver defini-
~\ tivamente. ,. .. 
; F· Art. 2J, Recebida a commuoicação os Juize; de.Di-'; 

~: 
li_ _ __;_ ____ ...;;;.. ________ . 
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reito deverão deulro de hum mez déêlarar em officio;,lli
rigido ao OffiCial Maior da Secretaria d'Estado dos N~go-
cios da Justiça, e ao Secretario do Governo da Proviiroia, 
em que estiverem a esse tempo, se acceitão, ou não o 
lugar. Ilum, e outro deverão immediatamente accusar o 
recebimento dessa declaração. 

Art. 25. Declarando os Juizes de Direito,· que accei
tão , perceberão logo a ajuda de custo, e sem interrupção 
o ordenado do novo lugar. 

§ 1. 0 Se porem não entrarem no exercido durante o 
prazo marcado, ou sua pro rogação , serão . obrigados a 

• restituir o ordenado, e ajuda de custo, que.· tiverem. re
cebido, e passarão a considerar-se avulsos. ~.,.' 

§ 2. 0 Declarando que não acceitão; ou n3o fazendo 
dentro do mez declaração alguma , receberão apenas por 
seis mezes metade do ordenado do lugar , que deixarem , 
e passarão a considerar-se avulsos. 

§ 3.• Desde que hum Juiz de Direito for considerado 
avulso, sua Comarca reputar-se-ha voga, e. ainda quando 
seja novamente nomeado para a mesma Con.arca, nem por 
isso adquire direito ll ajuda de custo, ordenado, e anti
guidade , que tiver deixado . de vencer. 

Art. 26. ' Os Juizes de' Direito receberllo dos Cofres 
Geraes e sem distincção de Comarcas o ordenado de .hum 
conto e seiscentos mil réis, e a gratificação de oitocentos 
mil réis annualmente. ,. 

A gratificação depende do effectivo exerci cio, não 
podendo fóra delle receber-se , qualquer que seja o motivo 
do impedimento. 

Art. 27. Os Chefes de Policia, que não forem Desem
bargadores, receberão alêm do ordenado dos de111ais Juizes 
de Direito, as respectivas gratificações de exercício com o ..... /. ... ! 

. • t ..... ,..':: --· accrese~mo segum e : _ Sl • ...,._.~ l 

§ 1.• De· oitocentos mil réis na Côrte. •··~·.. ~. --~. 
S 2. o De seiscentos mil réis nas Províncias de Pernam-~~!'!~ 

buco , Bahia , Rio de Jane!ro .e Mato Grosso. . . . ~ • 
§ 3. • De quatrocentos md ré•s nas do Maranhão, S. Pe~f-• •· 

dro e Goyaz. ~ ~ . 
§ 4. o De trezentos mil rêis nas do Pará, Ceará, Para-~-- 14.• 

biha , Alagoas, ,Min'as e#S. Paulo. 
§ 1). 0 De duzentos mil réis nas dÔPiauby ~Rio Grande "'-• .f;. 

do Norte, Sergipe, Espírito Santo e Santa Catharína. 
I Art. 28. Os Juizes Municipaes, quando},ll~Stituirem 
'~ "":.. ~-- ~·la • .-,..;,.~ ..S..~•'- S>.-•: ,.,,.-,_ .,...rJ: 
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os Juizes de Direito~ ou os Chefes de .Policia, perceberão 
os ordenados. que como Juizes 1\tunicipaes. percebião. e as 
gratificações de exercício dos Juizes de Di~eito ,. ou Cheres 
do Policia substituídos, mas nunca o ordenado, ainda quando 
estes o não recebão. 

Euzebio de Queiroz Coitinho 1\lattoso Camara, 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 26 de Julho de mil oitocentos e cincoenta, 
•igesimo nono da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Euzcbio de Queit·oz Coitinho Mattoso Camara. 
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TABELLA N. • 1. _jj 
Classifica as Comarcas existentes nas tre~ differentes entrancias ~ . 

I 

i PROVJNCUS, COMARCAS DA 1.1 DITAS DA 2.1 DITAS »A · a.• 
I CL.t.SSE OUEN- •'-· ' ' ·- . '. ; 

I TRANCIA, 

1 .. s . .,._ v ..a-.,.• , ... Alto Amazonas.,..;::. Gametá. ---~.apitai. (Compre- ·~ I, 
SantarCn~ bepdcndo as 2 v a .. 

,, 
' ~ Pará. Braganca, riis cl'imes e J ci~ i 

Maca pá: vc!J. .I 
4 1 a 

i! ------------Chapada. Alcantara. Capital. (Compre- I ~ Pastos-Bons. Caxias. hendendo 2 Va1-a9 

MaranMla. 
J tapicurú-llirim. crimes), 

.I Vianna. 
$. .. ·./z.if- " ' ..... ' Dt~jo, • : •• ~ •'~-·.·\ Guimuães, • ' ' ,,.-~ 

6 ...,~,..._ dt•-,.._,., , .. .......... ~ ... 
'"" ----------

• .... ··•·-«t•• Oeiras. -ParJJaguá. 
Campo-Maior. 

Piaukg. S. Gonçalo. 

-~ P•·incte Imperial. . ... 
~ ... ~ .. . ..• ..... 

I 

~, .• ~ /4'-rt-/rr-; t:f!na liba . ,. 
a4-'C""' J2 7 • - ---------Cl"ato. Aracaty. · t:.,pital : 

Baturité. Sobral. 
Quixcramobim. lcó\\ •• , 

·"""" Ccard. lnhamuns. 
, .... "" > 

6t·anja. 

-"J."' '! ,....., )'r., t'rrL ~ú......,. 18 
~ ~ ... 

lO ~ +-------- ------------------
Maioridade. Natal. 

Rio Grande do Norte. AssU. 
19 12 6 

------------------
Pa.rally!Ja. Porit~"''• :· 20 

Brejo d'Arcia. -~~Ito,t , .. ... , '~ .... .._.,~3 . . . 7 
' 

-. .. "··~...-, ..... ~ .. ------ --Flores. Cabo. (Cornprehen .. capital. JCompre-
Boa-Visbt, dendo J Vam cri· h~nden o 2 Varas 

' Bt-ejo da Madre de me c outra civel). crimes, J civel e 
Deos. Goyanna. I dos f'citos da Fa· ' Limoeiro. (Compre. Nazareth. zcnda). 

bendendo I Vara s. AnUo. (Cohlpre ... 
Pemambuco. crime e outra ci- hendendo 1 Vata I. vel). crime eouti'acivel) 

Domto. (Compre- Rio Formoso. 
hendendo J Vara Pão do Alho. 
crime e outra ci-
vel]. 

Garanbuns. ...~, 

28 21 li 

~- --



.... , 

J'J\OVlNCtAS. COl\URCAS DE 1.' DITAS DA. 2.' DITAS DA 3.• 
CLASSE OU Erf-

TBANCU.. 

' ~-/,~-- ,.y_ --------------ot"...k.,.._..,..-,.-
Altzgoas. Anadia. ~.,. ;;- Alagoas. capital. 

Atalaia. 4. Jlcncdo. 

" 
tfd-~ ,...,..,_n-n ~.-.t-n- 30 23 12 

k ., 

Yilla No\"a. Estancia. 'tlptfãr.'"' . ', 
~"""~ ,j'crgipc. ...,/n-#'~7· 31. ~eiras . /"·#<"/9'!>?-/~ CÁAt'l'~C ._. 25 13 ----------- --

S. Francisco. Jnbambupe. C.1pital. (Compre-
Urnbli. llhc!os. hcndendo 2 \'aras 
Senl.o Sé. Cara \'ellas. crimes.; t civel c t 
nio de contas. rm·to Sl•guro • dos FeitoS da Fa-

.O alua. Jacobina. ftapicurti. r.enda). 

"".P···-';-~ ~-.1'..:.-G ~ . .. .. Santo Amaro. 

'.tf/2.-~ .... ' . ' .to 
Cachoeira. .1/ p...,., ,,_,. __ 
Valcnca 

i]~_z;-·«/ !Á~yrét~ 
36 30 21 ------- - -

Espil"ito .Santo. S. Matheus. Capital. 

'1 .... -.I' ... ~--- ,.,.,... /,.--·- 37 31 21 -------------- -
~,9. .. ,~f'-~-/,~ CantagaUo. f'.abo-Frio. COrte. (Comprchcn· 

Vassouras. dendo 2 Varas cri-
~ 

'l/Zó./.J_ .. .,. nczcnde. mes, 2 civeis, 2 de 

Rio de Jancil'o • ~ J/.#.A Auditores Geraes, 
1 dos Feitos da Fa· 

'jí"-~· ti• ~-- zenda e 1 de. Or-.,.... .. ,.,, .. ,. ph56s(.· ' 
Capita. 
Campos. 
An~a. 

38 
Ita raby. 

34 33 ------------- -
:;;_,._. /#2_ ... ,ry P1·imcira Comarca. Terceira Comarca. Capital. 

Quinta dita. Quarta~ -;t;; 
8. Paulo. ~dita •. ~S!.~». :ç; ... ~,_.,._, "'r~ 

' ' ;r...,- ·J:p" ·a7 ---..:7-~·· 4' 34 --- --Gcquit.inhonha. Rio das Mot·tcs. Capit<ll. 
Paraná. rarahibuna. 
raracatú. Serro. 

·nio de S. Fl'anclsco. Sapoca~. ' 11/inas. nio 01·ande. Rio Ve e. 
~,.. ... r . .,. •"':f'· ,.,,..., Cio das Velhas. Piracican. 

I "Br""' -·..,._:no. 47 43 35 ------ I Capital. 
I Goyc. 

Port.o Imperial. f 
Cavalcanti. 

• ;-:;. ,. ! 7 ;1'11111 r• Santa Cruz., 
~..::~-~~51 43 3o 

~ 

_ç. . ' 
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PROVI.N'CIAS. COMARCAS DA 1.1 DITA!! DA 2.1 DITAS DA 3.1 

CLASSE OU EN-

TR.lNCIA.o --------------- -
li/aiO Grosso. C:lp\t~1. 

!tlato Grosso. . 
53 43 35 ----- ------t-- -
M 43 

Capital. 
3G 

$a11ta Cathal'ina. I Segunda Comarca. 

--------- ---------

~- Rio Pardo. Capital. (Compre-
t;. Pedro. ,.J.f..4 ,..;r Plratinim. bendendo 2 Varas 

'crimes e 1 ch·eJ). 
41.~.,. ..... _ ..... ., d'_,....,.... 

55 45 
t,tio Grande. 

40 

' 
. 

! 
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., .... TABELLA N.• 2. . 

I. 
Regulando as ajudas de cuJto nas viagens de terra dos Juizes de 

Direito removidos de humas para outr(!s.Comt~rcas •. 
' r~ 

Distancias por 
leguas. 

. De 50 até 100 

De 100 » 150 

De 150 • 200 

De 200 • 250 

De 250 • 300 
De 300 para mais 

' L 
I 

I 

~ 
!'t 

Para os que não tem 
familia a transportar, •. 

-
400;'1 ............... 
500lj ................ 

600~ . .............. 
700;:1 . .............. 
800;:; . .............. 
_90011 a 1. 0001) . . . . . . 

. 

Para os que tem família 
. a tran.rportar~ 
~">t~ ~ 

' ., . 
..:...~-------

Íle 400~ até 700~ 

De 50011 » 800:1 
De 6úOif' ''.• 900~ 

De 7003 • 1.0oo;:; 
De 8001) • l.lOOli! 

.De ,90011 .. 1.300!1 
"' ~ ~ 

• . . 

I 

l 

I 

[ 
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TAliELLA N.• 3. 

Regulando as ajudas de custo nas viagens por mar dos Juizes de Di
reito removidos de humils para outras Comarcas; · 

Sendo a viagem entre Portos em 
que toqucJn os Paquetes de va ... 
po1• situados: 

Para 01 que n6o 
tem familia a 

~~"·'portar. 

. 

Para os que tem fa
milia a 11·anspurta1', 

-~-__;-11 

Desde o nio de Janeiro até S. Pedro. 4.008000 
Desde o nio de Janeiro até o Cabo 

··.-.··••• 4008000 a 80080~0 

de S. Roque ou destu até o Pará. 4.00$000 
Desde o nio de Janeiro até o Pará 

transpondo o Cabo de S. Roque 
ou deste ate S. Pedro tranlllpOõdo 

.......... ' 
., t .. h-.'11111\~·. 

1008000 a 8008000 

o Rio de Janeiro................. 4.00$000 a 5008000 ·4s0Sooo a 9008000 
Desde S. Pedro att! o Pará trans ... 

pondo o nio de Janeiro e tambem 
o cabo de s. Roque............. li008000 a 0008000 5008000 a 1.2008000 

Sendo a viagem de Portos , em que 
não toquem os PaqueteS de ·ya ... 
por alé chegar ao desses o mais 
proximo ou vice-versa........... 4.008000 • • • • • • • • 1008000 a 6008000 

.. Se esta ultima ajuda de Custo 

t. tiver de ser aecumulada 4 outra terá 
o abatimentO de 3008000. 

~ 
~------------------------------' 



,, 

( H3) 

DECRETO N.• 688- de 26 de Julho de 1850. 

Dd Instrucções para o recebimento, conservaçao, e sahida 
das cavalhadas nacionaes, e respectiva escri'pturaçao. 

Hei pot• bem Determinar que para o recebimento, 
conservação , e sabida das cavalhadas naciona(!S, e res
pectiva escrípturaç1ío, se observem as Instrucções , que 
com este baíxão, assígnadas por Manoel Felizardo de Sousa 
e Mello, do Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Es
tado dos Ncgocíos da Guerra, que assim o tenha en
tendido , e expeça os despachos necessaríos. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte e seis de Julho de mil oito
centos e cíocoenta, vígesimo nono da Jndependencia c 
do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

!tlanoel Felizardo de Sousa e Mello. 

Instrucções, d que se refere o Decreto desta data, 
·· para o recebimento, conservaçao, e saltida de cava

lhadas nacionaes, e respectiva escr~'pturaçüo. 

Art. f. • As pessoas, que contractarem venda de 
animaes cavallares com o Governo da Província, antes 
de fazerem entrega delles, avisarão ao mesmo Governo , 
para mandar verificar o recebimento no lugar , que de
terminar por ;dons Officiaes de inteira. confiançnt'f>-

Art. 2.• Os ditos Officiaes, juntamente com a pes
soa encarregada do recebimento , examinarão todos os 
animaes , e rejeitarão aquelles que por magreza , idade, 
ou qualquer outro defeito, não forem aptos para o ser
viço. Só se admittirão potros, quando no contracto da 
venda for essa circunstancia, e sua quantidade autorísada. 

Art. 3.• Examinada a cavalhada, se lavrará recibo, 
que será assignado pelo encarregado do recebimento e pe
los ditos Officíaes, e será entregue ao vendedor, parti
cipando-se ao Pre•ídente da Província o numero dos 
que ficârão definitivamente entregnes. 

Art. {J.• Qnando forem remettidas cavalhadas can-

"----~··--- --
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sadas, ou por qualquer outt·o titulo desnecessarias, par:~ 
as inl'ernadas , os Commanilantes de Forças, que as en
via•·em, as farão sempre acompanhar de hum a guia de~ 
clara to ria de seu numero, e os portadores, no acto da 
entrega, cobrarão recillo em duplicata do Administrador 
da invernada. Quer huma copia da guia, como hum dos 
recibos, serão enviados á Presidencia da Provincia pelo 
Chefe da Força , que mandar entregar a cavalhada, di
rcctamente ou por intermedio do Commando das Armas, 
como for mais expedito, 

Art. 5. 0 Serno marcados os cavallos que entrarem 
nas invernadas, ·c aquelles que actuahnentc existirem 
com - E. J. - sobre o quarto ou anca; e, quando 
recebidos nos Corpos, se porá por baixo das letras o 
numero do Corpo, e da Companhia , ;\ que pertencem. 

Art. 6. • O Administrado•· da invernada cuidará com 
todo o zelo da boa conservação dos cavallos, fazendo 
rodeios de quinze em quinze dias, e encostando-os suc
cessivamente sobre os dilferentcs fundos dos rincões , 
para que tenbão sempre boas pastagens. Nas occasiões 
de rodeios fará sempre contar a cavalhada para reco
nhecer as faltas que possão haver, e recrutar ou pro
videnciar como melhor convenha. 

Art. 7. o Já mais permittil·á que saião cavallos da 
in1•ernada por emprestimo, nem tão pouco que sejão es
tragados pelos piões , e muito menos pelos visinhos. 

Art. 8. • Cuidará de evitar que os cavallos se tornem 
alçados, mandando-os repassar sempre que for conve
niente; dirigindo-se ao Commandante das Armas para 
obter maior numero de peões, quando os '.existentes não 
chcguein. 

Art. 9. • Logo· que appareça peste ou. qualquer .outra 
circunstancia nos pastos , aguadas, ou· terreno, que de
teriore a cavalhada, darã immediatamente pa1·te ã Pre
sideneia da Provincia ; assim como della requisitará tudo 
que possa ser conveniente para a boa conservação de 
que se trata. 

A1'!. 10. Nas invernadas se remetlerão com prefe
rencia para os Corpos os cavallos que ã elles pertence
rem , em quanto houver sãos, e só na falta obsoluta delles 
se fornecerá da reserva. 

A•·t. 11. Das invernadas nacionaes não sahirl1 cavallo 
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algum sem ordem escripta da l'resideucia da l'o·o,·incia, 
ou do Com mando das Ao·mas ; ou , em caso urgente , 
dos Commandos de Divisões ou Brigadas. 

Art. 12. As ordens expedidas serão entregues rio 
Administrador, que no verso dellas fará passar recibo 
pelas pessoas incumbidas do recebimento. O mesmo Admi
nistmdor enviará á l'residencia huma copia das mencio
nadas oo·dens, quando n[oo partirem della, assim como 
do recibo. 

Art. 13. O Commando das Armas , ou qualquer 
ontm Autoridade militar, sempre que exigh· cavalhadas 
das invernadas nacionaes, dará disso parte á Presidenciu 
da l'rovincia. 

Art. 14. Haverá em cada invernada quato·o livros 
de assentamento da cavalhada. - I"> o 1. o seo·fto regis
tradas estas instrucções. assim como todas as ordens da 
l'resideucia , do Commando das Armas, e de quaesquer 
outo·as Autoridades. ~No 2, o será lançada a correspon
dencia dirigida pelo Administrador á l'residencia da l'ro
vincia , ao Commandante das Armas, ou quaesquer outras 
Autoridades, e bem assim o registro do l\lappa mensal, 
de que se trata no Artigo seguinte. - No 3, • se ruo re
gistrados todos os recibos de compras de cavallos, e as 
guias que os acompanharem para a invernada. -No h. • 
serão lançados os resumos das ordens de sabida para o 
Exercito, diligencias, e termos de morte, e extravio. 

Art. 15. No 1.0 de cada mez o Administrador da 
invernada enviará á l'residencia hum Mappa demonstrativo 
da quautidade da cavalhada, que existia uo mcz antece
dente, da entrada e sabida que houve no ·mez .fjndo, c 
da quantidade que ficou existindo com as conVenientes 
observações na fórma do Modelo junto. 

Art. 16. Na Secretaria do Governo c bem assim mo 
l'agadoria !llilitar lwven\ hum livro especial '"n fórm:o de 
1\lappa, onde, com as competentes observações, se faça 
a escripturação do que respeita á compra de cnvallos, 
seu recebimento, destino, e existencia , srgundo as ordens 
e informações que occorrercm, fOnuando-se a cscriptura
ção de modo, que conserve lwrmonia com a das inverna
das, e possa ser hum elemento de fiscalisação das mesmas 
invernadas, e das cavalhadas entt·cgues ás ditrercntcs ror
ças do Exercito. 
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Art. 17. Em tempo de paz se fornecerá á cada Co1·po 
de Cavallaria dinheiro para . remonta equivalente ao valor 
da quarta parte dos cavallos da força effectlva dos Corpos. 
As compras dos cavallos serão feitas pelos Conselhos de 
Administração, e com formalidades semelhantes ás, com 
que se fazem as outras compras. 

Art. 18. Nas invernadas se tirarão os couros dos 
cavallos que morrerem , e serão remettidos depois de 
seccos para o Arsenal de Guerra de Porto Alegre, no 
qual se tomará disto nota. O Administrador da invernada 
fará communicacão da remessa, tanto ao Director ·do Ar .. 
scnal , como a~ Presidente da Provincia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Julho de 1850. 

Manoel Felizardo de Sousa e Mello . 

:.~·~· -----------------------



1\IODELO . 
EXERCICIO DE 18~9 A 1850. 

Demonstraçdo mensal da entrada e sahida da caralhada em • • , ••• 

ENTRADA. ·.····SABIDA. 
o,; 

n 
·~ 

~ o s .; " , A QUEM ENTI'I.EGUES, o "lli DE QUEM =o = .., 
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I--- ------ ==c= 
1--1-·- -..;.... 1-- '------------. --» • Idem idcn1 .. .......... .... , .... 50 

I--- ------ 800 300 f 200 
1-- --------- --:- --
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COLLECÇÃO DAS"LEIS DO IMPEniO DO BRASIL. 

1.850. 

TOMO i3, PARTE 2,' SECÇÃO 21_,• 

DECRETO N.• 689- de 30 de Julho de 181i0.· 

Altera o systema de despachos po•· factura. 

Hei por bem , em virtude da autorisação concedida 
pelo Art. 46 da Lei n, • oU. de 28 de Outubro de 1848, 
que nas Alfandegas do Imperio so observe o Regulamento, 
que altera o systema de despachos por factura, que com 
este baixa, assignado por Joaquim José Rodrigues Torres, 
do :Meu Conselho , Senador do Imperio, Ministro e Se
cretario d'Estado dos N"egocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional , que assim o te
nha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Julho de mil oitocentos e cincoenta , vige
simo nono da Independencia e do Imperio. 

Com ! Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

Regulamento sobre os despaclws por factt~ra. 

Art. t.• O despacho das mercadorias, que não tive
rem avaliação na Pauta , far-se-ha por factura , isto he , 
pelo preço que a Porte lhes der na sua nota, pela ma
neiro seguinte: 

§ 1.• O Feitor a quem for distrihuida a nota para o 
despacho, apresenta-la-ha ao Inspector d' Alfandega com o 
seu parecer por escripto sobre o preço dado pela Parte a 
cada IJUma das mercadorias comprehendidas na mesma nota. 

§ 2.• Se o Jnspector se conformar com o preço dado 
pela Parte , mandará proseguir no despacho. 

§ 3.• Se o Jnspcctor poróm não se conformar com o 
preço dado pela Parte, ainda quando o Feitor concorde 
com ella , será o preço orbitrado por huma Commissiío 

Kc:.,., 
;w. •. 
-~. l• 
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composta ~e Ires Feitores ( ou quaesquer outros Emprega-
dos) nomeados pelo lnspector. • 

§ 4. o Esta Com missão , procedendo ás precisas averi
guações, arbitrará dentro de 48 horas o preço por que devo 
ser despachada a merendaria , tomando por base do ar
bitramento o proço do mercado em grosso ou atacado (de-

;: i duzidos os direitos do consumo ) ou o de outras merca-
:·; •. do rias analogas, ou na falta destes dados o preço do paiz 
;·:. exportador, augmentado com lO por cento. 
,·

1
., § 5. o Quando o Inspector ou a Parte não se confor-

;:;; mar com a decisão da Commissão, poderá o primeiro ordenar, 
··•· c a segunda requerer novo'arbitramento, o qual será feito 
[::'1 por outra Com missão composta do Inspector d' A lfundega, 
;l.lj', do dous Empregados nomeados por elle , e de dous Peri-
i:;: tos ou Praticos do Commercio, escolhidos pela Parte na 
~i· lista do que trata o Art. 6. o 

\;~: § 6. o Reunida a Commissão no dia e hora marcada sob 
o•·•; a prcsidcncia do lnspector, examinará o objccto da ques-
;..1!, tão , e ouvida a Parte , decidirá como lhe parecer mais 
/.;~,i acertado. 
M[Jt 

~;r § 7.0 Niio comparecendo algum ou ambos os Peritos 
~f:· nomeados pela Parte, será ainda assim decidido o recurso 
11:~ pelos outros Membros· da Commissão. 
~~·. 1 ... . , • Art. 2.0 Das decisões de que_ trata .o § 6. 0 não ha-
~-·1; • • ~ vera recurso , mas a Parte, que na o qmzer conformar .. se 
r··~.~~.-, . com ellas. poderá reexportar suas mercadorias• para fóra 
~$Pi.J do Imperio, pagando os respectivos direitos. 
:'·~: Art. 3.0 Não ftcão sujeitas ás regras estabelecidas no 
f\ Art. 1. ", mas scríio despachodas pelo preço das facturas : 
!:'f t.• As amostras de mercadorias quo, embora tenhíio 
\ii avaliaçiio na Tarifa, niio excederem ao valor de 100!JP. 
'.:,;, 2 o As mercadorias que transitarem ou sahircm por hal-
~: dcação ou reexportação, 
~'• 3. 0 As mercadorias sujeitas a direitos de expediente. 
~~. Art. 4.Q As informações, decisões e amostras das mcr-
~~1.:. cndorias serão archivadas para servire~ de .base ás decisões 
~~·· que so houverem de tomar em casos Jdent1cos. 
~' Art. 5.0 Quando a mercadoria submettida a despacho 
~-~-~.. do consumo se achar :avariada, na fórma do Regulamento 
('t n.0 590 do 27 de Fevereiro de 1849, o o lnspector da 
~:·; Alfandega não convier em que clla soja vendida em leilão, :r1 arbitrar-se-ha pelo ~odo presc.ripto no Art. 1.0 o abati· 
c;. monto quo, em razao da avana, se deve fazer na taxa 
;;:.:.~ corrcsponc.lcntc f• mesma mcrcadorin. 
i·:· 
''· 
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§ Unico. O apparelbo, maçame c oLjcctos usados do 
serviço dos navios serão lambem despachados pela maneira 
estabelecida neste Artigo, e sobre o preço do arbitramento, 
ou da venda em leilão , serão cobrados os respectivos di
reitos. 

Art. 6. 0 O Ministro da Fazenda na COrte, e os Pre
sidentes nas Provincias, nomearão os Negociantes ou Mer
cadores, que lhes parecerem precisos para servirem de Pc
ritos ou l'raticos do Commercio nas questões do que trata 
o § 5. • do Art. 1. o As relações dos escolhidos serão rc
mettidas ás respectivas Alfandegas. 

Art. 7.0 Haverá em cada Alfandega huma Commissão 
da Pauta nomeada na Côrto pelo Tbesouro, e nas Pro
víncias pelas Thesourarias, a qual á vista dos despachos 
feitos na fórma deste Regulamento, organisará unuual
mente, e rcmetterá ao Thcsouro h uma relação das merca
dorias que devão ser accrescentadas na Tarifa com a quota 
lixa de direitos, que deve pagar cada.huma dellas. 

Art. 8.' Ficão revogados o Decreto n. 0 588 de 27 
de Fevereiro de 1849; os Arts. 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221 e 222 do Regulamento de 22 de Junho de 
18:16; e bern assim o Art. 6. • do Decreto n.• 590 de 27 
de Fevereiro de 1849, na parte que estabelece o meio de 
se fazer o despacho das mercadorias avariadas. 

Palacio do Rio de Janeiro em :JO de Julho de 1850.
Joaquim José Rodrigues Torre5. 

' . 

. ~~~~~~-----~~~~- ··-· ---
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO HIPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOliO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 22.• 

DECRETO N.• 690 -de Vi· de .\gosto de 1850. 

Faz extensivo a todas as Al{andegas do lmperio o Regu
lamento n.• 590 de 27 de'Fevereird de 1849. 

Hei por bem que se execute em todas as Alfandcgos 
do Imperio o Regulamento n.• 590 de 27 de Fevereiro de 
18\.9, sobre as avarias e damnos nas mercadorias, com as 
alterações constantes do Regulamento n. • 689 de 30 de Julho 
ultimo. Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu. Conse
lho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios da Fazenda, e Presidente do Tribunal do 
Tbesouro Publico Nacional, assim o tenha entendido, e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em quatorze 
de Agosto de mil oitocentos c cincoenta, vigesimo nono 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Josó Rodrigues Torres. 

--
DECRETO N.• 691 -de i4 de Agosto de 1850. 

A/anda imprimir, publicar e remetter, para conlleci
mento de todos, ás Autoridades do Municipio da 
· Côrte e das Provincias o Instrumento do Reconhe
cimento da Priceza Imperial a Senhora Dona Isabel. 

Hei por bem, em observancia do Artigo decimo da 
Lei de vinte e seis de Agosto de mil oitocentos e vinte 
seis, que o Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
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do Imp8t·io faça imprimir e publicar, c remetia , para 
conhecimento de todos, ás Autoridades do Municipio da 
Côrte e das Provincias, o Instrumento que abaixo segue , 
do Reconhecimento da Princeza Imperial Dona Isabel, 
Minha muito, Amada e Pt·ezada Filha, como Successora 
no Throno e Coroa do lmperio do Bt·asil, segundo a 
ordem de successão estabelecida na Constituição, Titulo 
quinto, Capitulo quarto, Artigo cento e dezesete. O Vis
conde de Mont'alegt·e, do 1\leu Conselho <I' Estado, Presi
dente do Conselho de Ministt·os, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim en
tendido , e faça executar com os despachos . uecessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em quntorze de Agosto de 
mil oitocentos e cincoenta , vigesimo nono da Indepen
dcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica d_e Sua Magestade o Imperador. 

Visconde ti• Jlont'alegrt 

Imtrumenlo do Reconlteoimento da Prirwe::a Imperial a 
Senhora Dona Isabel, como Successora no Throno 

e Coroa do Imperio do Brasil. 

Saibão quantos este Instrumento virem, que no anno 
do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil 
oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da Independencia 
e do Imperio do Bt·asil , aos dez dias do mez de Agosto, 
pelas onze horas da manhã, nesta muito Leal e Heroica 
Cidade do Rio de Janeiro, no Paço do Senado , onde 
se reunirão as duas Camaras de que se compõe a Assembléa 
Geral Legislativa do mesmo lmperio , estando presentes 
trinta e hum Senadores, e setenta e nove Deputados, sob 
a Presidencia do Excellentissimo Barão de Monte Santo, 
para se fazer o Reconhecimento da Princezn Imperial, 
na confortnidade da Constituição , Titulo quarto, Ca
pitulo primeiro, Artigo quinze, Paragrapho terceiro , se 
procedeo ao Acto solemne do dito Reconhecimento , e 
a Senhora Dona Isabel Christina Lcopoldina Augusta 
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Michacla Gabl'iela Rapbaela Gonzaga , Princeza Imperial , 
Filha Legitima é Primeira existente do Senhor Dom Pedro 
Segundo, Imperador Constitucional, e Denfensor Perpetuo 
do Brasil, c da Senhora Dona Theresa Christina Maria, 
Impcmu·iz, Sua Mulher , Nascida aos vinte e nove de 
Julho de mil oitocentos quaren.ta e seis , e Baptisada aos 
quinze dias do mez de Novembro do dito anno na Im
perial Cnpclla desta Côrte, pelo Excellentissimo e Reve
rendíssimo Senhor Dom l\lanoel do Monte lloúo·igues de 
Araujo, Bispo Diocesano, Capellão.Mór de Sua Magestade 
lmperiãl , Conde de Irajá , pela Assembléa Geral Legis
lativa Foi 1\cconhecida por Successora de Seu Augusto 
Pae no Throno, e Coroa do lmperio do Brasil, segundo 
a ordem de succcssiio estabelecida na Constitui~ão, Titulo 
<tuinto, Capitulo quarto, Artigo cento e dezesete, com 
todos os Direitos c Po:erogativos que pela mesma Consti
tuiçiio competem ao Príncipe lmpel'ial Successor do Thro
no. E para perpetua mcmoria se lavrou este Auto em 
duplicado na conformidade da Lei para os fins nella de
clarados; o qual foi lido pelo Excellcntissimo Manoel dos 
Santos lllartins Vallasques, segundo Secretario do Sena
do, em voz intelligivel, perante a Assembléa. Geral Le
gislativa , cujos Membros abaixo vão assignados: e eu 
José da Si h• a Mafz·a, primeiro Secretario do Senado o 
escrevi e subscrevo. ~José da Silva Mafra. ~ Barão de 
Monte Santo, Presidente.~ Gabriel Mendes dos Santos. ~ 
Frederico de Almeida c Albuquerque, ~ Visconde de 
Abrautcs. ~José Ago8tinho Vieira de Matos. ~Antonio 
l'auliuo Limpo ilc Abreo. -,Francisco de Paula de Ne
greiros Sayão Lobato. ~ Zacbarias de Goes e Vascon
cellos. - Fo·anci•co de Assis . Pereira Uocha Junior. -
José Joaquim Feo·nandcs Torres.- José Augusto Chaves. 
Honorio Hermeto Carneiro Leão. - Victor de Oliveira. -
Justiniano José da Rocha. -Conde de Caxias, - Nicolau 
Pereira de Campos Verguciro. -Antonio Candido da Cruz 
Machado. -João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato. -
Manoel Vieira Tosta. - Barão da Boa Vista. -,José de 
Araujo 1\ibeiro. -Antonio José Machado. - D. Manoel 
de Assis i\lascarenbas. -Antonio Joaquim de Mello. -
Candido José de Araujo Vianna. -João Mauricio Wan
derley. =Joaquim Octavio Nehias. -Francisco Gonçalves 
Martins. - Euzebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara. 
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Joaquim José Rodrigues T01·res. - Doutor Casirniro José 
de ~loraes Sarmento. - Candido Baptista de Oliveira. -
F•·ancisco de Paula Candido. -José Antonio da Silva 
Maia. - Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho. -José 
da Silva Mafra. -Barão do Pontal. - ~Ianoel dos Santos 
Martins Vallasqncs. - Manoel de Carvalho Paes de An
drade.- Manoel Joaquim· Pinto Paca.- Bernardo de Sousa 
Franco. - Angelo Francisco Ramos. - O Conselheiro 
Francisco G~ Acayaba de Montezuma. -José Thomaz 
Nahuco de Al'aujo. - José lgnacio Silveira da Motta. -
José Bento da Cunha Figueiredo. -Doutor José de Goes 
Siqueim.- Francisco lgnacio de Carvalho Moreirn.- José 
Joac1uim Pimenta de Magalhães.- Luiz Antonio Barbosa.
Benevennto Augusto de Magalhães Taques. -José Ferreira 
Souto. -Joaquim José tia Cruz Sccco. -José Joaquim 
de Lima e Silva Sobrinho. - Antonio l'ernandes da 
Silveira. -Antonio Núnes de Aguiar. -José Martins da 
Cruz Jobim. -Antonio da Cunha Vasconcellos. -Antonio 
José da Silva. -Herculano Ferreira Penna. -Alfonso 
d' Albuquerque Mello. - Fmncisco de Paula de Almeida 
e Albuquerque. - Miguel Fernandes Vieira. - Marquez 
de Itanbaem. - Francisco Domingues da Silva. - José 
Gesario de Miranda Ribeiro. - Bernardo Belisario Soares · 
de Sousa. -Francisco Antonfo Ribeiro:-Manoel Joaquim j 
Bahia. -Antonio José Monteiro de Barros. - Venáncio 
Henriques de Resende. - Sebastião do !lego Barros. -
José Pedro Dias de Carvalho. - Augusto Frederico de 
Olivei•·a. -Manoel Corr~a Lima. - Visconde de Mont'-
alegre. -Antonio Luiz Dantas de Barros Leite. - Paulino 
José Soares . de Sousa. - Cassi;mo Spiridião de Mello c 
Matos. -- Jeronimo Martiniano Figueira de Mello. -
Francisco Joaquim Gomes IU!Jeiro. - D. José de Assis 
Mascarenhas. -Aprigio José de Sousa. -Antonio Peregrino 
Maciel Monteito. - André Bastos de Oliveira. -Visconde 
de Olinda.- Manoel Ignacio Cavalcanti de Lacerda. -
Antonio .José Henriques.- Marquez de Valença. -Manoel 
Felizm·do de Sousa c Mello.- Candido Mendes de Almeida. 
João José Ferreira de Aguia1·. - Antonio Gabriel de Paula 
Fonseca.- Alvaro Barba lho Uchôa Cavalcanti. -Bernardo 
Augusto Nascentes da Azambuja. -José Jansen do Paço. 
João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha. -Doutor 
Luiz Pech-eira do Couto Fertaz. -Firmino Rodrigues 
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Silfa.- Joaquim Firmino Pereira Jorge.- João Lustosa 
da Cunha Pamnaguá. -João Manoel Pereira de Silva.
João Antonio de Mil•anda. -Manoel Joaquim de Medonça 
Gastello Branco.- Fo·ancisco Xavier Paes Bao·reto. -José 
Thomaz dos Santos e Almeida. -Joaquim ~!ariano Fo·anco 
de Sá. -Manoel Julio de Mio·anda. -Francisco de Paula 
Sousa e Mello. -Doutor Fmncisco de Paula Baptista. 

Palacio do llio de Jaueii'O em 14 de Agosto de 1850. -
Visconde de Mont'alegre . 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TO!!O 13. PARTE 2.• SET.çÃO 23,• 

DECRETO N .• 692 - de 25 de Agosto de 1850. 
r72 

Explica as disposições do Alvará de 16 de Dezem~ro de 1790 ~ %/. 
sohre a concessão da Ordem de Srlo Bento de Avi: q· ' 

aos Of!iciaes do Exercito. ç4 /$ ~ 

Hei por bem Mandar declarar, que os Officiacs Su- t?"Cfl(.,. 
pcriorcs do Exercito carecem de boas in formações dos res-
pectivos Chefes para poderem ser agraciados com a Ordem /,!i'ç;. 
de Siio Bento de Aviz; e que dos vinte annos exigidos 
pelo Artigo dezoito do Alvará de dezeseis de Dezembro de 
mil setecentos e noventa se excluirá o tempo que não for 
de serviço effectivo, e o das licenças, que não tenbão sido 
dadas por motivo de molestia. lllanoel Felizardo de.Sousa 
c Mello, do Meu Conselho, Ministro c Secre~uio d'Es-
tado dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido, e 
expeça os despachos neccssarios. Palacio do llio de Janeiro 
em vinte e cinco de Agosto de mil oitocentos e cinr,oenta, 
vigcsimo nono da lndependencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Tmporaclor. 

Alanoc/ Feliznl'llo r/e Sousa e Dle/lo. 

'i 

I 
! 

I 
------------------------------~ 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

:1.830. 

TO~IO 13. PARTE 2.• SEl:ÇÃO 2<\. • 

DECRETO N.• 693 - do 31 do Agosto de 1850. 

Regula o modo por que se ha de organisar a lista .dos Ju
rados Supplcntes, os casos c a fúrma por que flao 

de ser chamndos. 

' Hei por bem, Usando da attribuiç5o que Me Conrere 
o Art. 102 § 12 da Constituição do lmperio, Decretar o 
st~guinte. 

Art. 1. o Na lista dos cidadãos aptos para Inrados, que 
o Regulamento o. • 120 de 31 do Janeiro de 18~2 no ArL 
225 incumbe aos Delegados de Policia, deverão estes de
clarar adianto dos nomes do cada bum os lugares da resideocia, 
e o numero de legoas, quo distarem da casa das sessões do 
Jury pelo caminho mais curto. . 

As Juntas Revisoras rarão iguaes declarações nas listas, 
que apurarem, podendo emendar os erros quo encontra
rem a respeito das residoncias o distancias, haja ou não re
clamação. 

Art. 2. 0 As Juntas Revisoras, ao apurar a lista geral, 
repetirão logo em outra especial para Supplentos os nomes 
dos Jurados, quo residirem nas Cidades ou Villas, em que 
se reunir o Conselho de Jurados, ou dentro do 2lcgoas de 
distancia, contadas da casa das sessões do Jury. 

§ 1. o A lista especial será lançada em seguimento da 
geral no livro, de quo traia o Art. 230 do citado Uegu
lamento n. • 120 do 31 de Janeiro do 18!~2. 

§ 2.0 Os nomes dos Jurados contemplados nas duns listas 
scrüo escriptos tambem om duas cedo las, para ser h uma re
colhida á urna geral, o outra á especial dos Supplentes. 

Art. 3. 0 Esta urna especial será fornecida pela Ca
mara Municipal, c terá duas chaves, t1o quo serão clavi· 
cularios o Juiz do Direito c o l'romotor Publico. 

Quando o Jury funcdonar, essa urna srrít dopo~·itada 
na sala do snos srss(),~s. 
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Art. ~.· Quando, por falta de numero legal do Jurados, •/"""/· 
não puder installur-so on cootinuar~uma sessão, o Juiz de,._,_.,_ 
Direito procederi• publicamente ao sorteio do tantos Sup-...:. .• '"·' 
plantes quantos faltarem para completar o o. • de ~8 Jura~;;-;:· 
dos promptos. ,..._..._. 

As cedulas serão oxtrahidas por hum menor, e os ,, ... 'f 
sorteados inscriptos segundo a ordem do sorteio na Acta 
respectiva, o immediatamonte notificados para comparecer 
de ordem do Juiz de Direito. 

Art. 5.• · Os Jurados Supplentes, depois do comparece
rem, só podem ser excluídos do Tribunal pela presença dos 
primeiros sorteados, se comparecerem no mesmo dia, Quando 
porem aconteça apresentarem-se estes em dia posterior, 
do maneira . que o numero dos Jurados presentes ou 
promptos exceda dos ~8, serão excluídos não os Sopplontes, 
mas esses primeiro sorteados, quo não se apresentárão em 
tempo, cujos nomes não deixarão por esse. tardio compare
cimento de ser lançadÕs novamente na urna, segundo o 
disposto no Art. 333 do 1\egulamento o. • 120 de 31 de 
.Janeiro de 18~2. 

Art. 6.• Quando, esgotada n urna dosSupplentes, não 
puder instullur-se ou continuar a sessão do Jury, o Juiz do 
Direito, convocando os outros dous clavicularios da urna geral, 
procederá ao sorteio subsidiaria de tantos quantos faltarem 
para completar o numero de ~.8 Jurados. 

§ 1." Durante o sorteio estará presente a lista geral dos 
Jurados, a fim de se não chamarem os que residirem a 
distancia maior de 5 legoas; e só em falta absoluta destes 
poderão ser chamados os do maiores distancias. 

§ 2." Na Acta deverão ser declarados por sua ordem 
os nomes que forem sendo extrahidos, ainda quando por 
morarem alllm das 5 legoas não sejão chamados, fazendo-se 
dessa deliberação expressa menção na mesma Acta. 

Art. 7 .• Concluído o sorteio, de que trata o Artigo 
antecedente, o Juiz de Direito poderá em attenção ás dis
tancias marcar novo dia para reunir-se o Jury, fazendo-o 
publico por colitaes, c declarando-o nas notificações que 
mandar fazer. 

O adiamento não excederá de 3 dias, se os Jurados 
chamados residirem dentro das 5 legoas de circumferencia. 
Só no caso de ser ner.essario recorrer n maiores distancias 
poderio estender-se até 8 dios. . 

.\rt. 8." Se apezar da diligencio acimo determinada, 
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~~·.. ·do Jumdos, o Juiz de "Direito impor;\ aos que sem causa 

~: juslilicada tiverem ~eixado do comparecer, a multa corres-
:: pondente aos 11> d1as de Sessão, ou aos que faltarem para 

\1 ·,, .. • mmpleta-los, e convoca ri• nova Sessão. 
~: '· • •, .":'' Os Jurados que houverem comparecido fi cão compre-
: I• hendi<los no beneficio do Art. 289 do Codigo do Processo 
{.. Criminal, isto h c, não servirüo em -outra Sessão, em quanto 
~;; não tiverem servido todos os alistados, ou não o exigir a 
!I> necessidade por falta absoluta de outros. 
~. Art. ü. o As disposições deste Regulamento só serão 

~
t',, guardadas depois que estiver orgnnisada o lista especial de 
' Jurados Supplentcs. 

,,i § 1." Essa orgnnisnção terá lugar nas qualificações, que, 
>•· em conformidade do A1·t. 285 do llegulamento n." 120 de 
li: :H do Janeiro de 18t2, devem começar no mez do Outubro 
~;j proximo futuro. 
~.''' § 2." Naquelles termos, em que por falta do conhecimento 
;f •leste llesularnento, ou por outro qualquer motivo, o nova 
~~ <!Ualificação dos Jurados não estiver feita com as explicações i necessarias para so organisar o lista dos Supplentcs, o Juh 
r-; tle Di1·eito, precedendo informação dos Delegados de l'olicin 
f,:.' ·-quo a deverão dar no prazo pelo mosmo Juiz marcado-, 
,, convocando os outros dous membros da Junta llevisora, pro-
~~ cederá d'cntre os qualificados na lista geral á classificação 
t; especial dos Jurados Supplentcs. 
~~· Art. 10. Nas Sossões do Jury, que tiverem lugar antes 
't' de conclui da a nova qualificação, a substituição dos Jurados, 
~~ •1ne faltarem, será feita pelo methodo ató agora seguido. 
,(' O mesmo se observaril naquclles Termos, em que \l a uova qualilicacão houver sido feita antes do conhecimento 
t~: deste Hegulamcnto J se antes dclle tambem estiver corJVo-
~: cada a Sessão. Em qualquer das duas bypotbeses o Escrivão 
"T certificará no processo o motivo, por que se não guardárão 
~i.' as disposições relativas aos Jurados Supplentes. 
~t Art. 11. São applicaveis á lista dos Jurados Supplon-
~, tes e á urna especial disposições análogas ás quo a Lei de-
~' ereta em relação á lista c urna geral, - o especialmente 
'' as dos Arts. 237, 333, 33~. e 335 1]0 Regulnmento n." 

.1; 120 do 31 de Janeiro de 18.~2. -;f' Art. 12. Nos Termos em quo •c apuraum 50 Ju-
} íl':Jdos somente não tem lugar as disposições rdatil'as {I w·na 

P.spocial , o lista dos Supplcnfos. sendo a substituição dos 
lllrados feita pelo mcthodo até agora seguido. 
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Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do 1\leu 
Conselho, Ministro e. Secretario d'Estado dos Negocias da 
Justiça, o tenha assim entendido, o faça etecutar. Pala
cio do Rio de Janeiro em trinta c hum de Agosto de mil 
oitocentos c cincocnta, vigcsimo nono da Indcpcndencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Busebio da Queiroz Coitinlw Jlattoso Camara. 

-·-
llECllETO N. • 696 - de 31 de Agosto de 1850. 

Declara de tJI"imeira cnlrancia a Comarra de Monte 
Santo, e de segunda a de Camamll, nm·a

mellle creudtl8 na Provinda ela lJalda. 

Hei por bem , em execução do Artigo pt·imeiro da 
Uesolução u.• 559 de 28 de Junho proximo passado, c 
do Artigo setimo do respectivo Uegulameuto u. • 687 de 
26 de Julho ultimamente lindo, Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Ficão consideradas de p1·imeira entran
eia a Comarca de Monte Santo, e de segunda a de Ca
mamú, novamente ct·eadas na Proviucia da Bahia. 

Eusebio de Queit·oz Coitinho ~lattoso Camara , do 
Meu Conselho, Ministt·o c Soerctario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça execu
lar. l'alacio do 1\io de Jaueim em trinta e hum de Agosto 
de mil oitocentos e cincocnta, vigcsimo nono da lndc
peudencia e do llllllCrio. 

Ciom a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Euscbz"o ele Queiroz Coitinlto Mafioso Camara. 

-----------~-~! 
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DECltETO N.• 695 - do 31 de Agosto de 1850. 

Proroga até o dia dez de Set<mbro a Sessão da A.ssembléa 
Geral Legislativa. 

Hei por bem Prorogar até o dia dez do proximo ru
turo mez de Setembro a actual Sessão da Assemblóa Geral 
Legislativa. O Visconde de Mont'alegre, do Conselho de 
Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c 
Sccretariod'Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entondido, e raça e•ecutar. Palacio do !tio de Janeiro em 
trinta c hum de Agosto de mil oitocentos c. cincoenta, 
vigesimo nono da lndcpcndencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagcstade o Imperador. 

Visconde de JJ!ont'alegre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

i850. 

TOMO i3, PARTE 2.• SECÇÃO 25.• 

DECRETO N. o 696 - de 5 de Setembro de i850. 

Dd lustrucções para a eleição dos Deputados e Sup
plentes dos Tribunacs do Commercio. 

Hei por bem , Usando da attribuição que Me confere 
o Art. i02 § 12 da Constituição do lmperio, Decretar o 
seguinte : 

Art. i. o Os Collegios Commerciaes deverão reunir
se ordinariamente de llous em dons annos, no dia e lu
gar que os Tribunaes ·do Commercio, cada hum no seu 
districto, designarem ; e extraordinal'iamente nos casos da 
vaga de algum lugar de Deputado ou Supplente. (Tit. 
unico da Administração da Justiça nos negocios e causas 
commerciaes, Arts. h.• e 16). 

A designação do dia e lugar da primeira eleição a que 
se proceder será feita pelo Ministro do lmperio na Côrte, 
e pelos Presidentes nas Províncias .. (Tit. citado Art. 16). 

Art. 2. • Na. referida pt·imeira eleição devet·ão ele
ger-se no Collegio Commercial do Rio de Janeiro seis De
putados e trcs Supplentes, c nos da Bahia c Pcrnmnbuco 
quatro Deputados e dous Supplentes. Na eleição subse
quente, que deverá tet· lugar no anuo de 1852, clcgm·
sc-hão no Collegio do llio de ,Janeiro tt·es Deputados, c 
nos da Bahia e Pemamhuco dous. E assim successiva
mcnte, por fórma que os Deputados se renovem por me
tade de tlous em dous annos, e os Supplcntes ·de quntro 
em quatl'O, na conformidade do Tit. citado, Art. h. o 

Art. 3. o Podem votar nos Collegios Commerciaes 
todos os Commerciantes (Cod. Commcrc. Al't. lt. 0 ) estn
helecidos no destricto commercial do lugar. da eleição, 
huma vez que scjão Cidadãos Brasileiros, e se achem no 
line exercido de seus dil·eitos civis .e politicos, ainda 
que tenhão deixado de fazer profissão habitual do Com
mcrciu. Exccptutío-!:ic us «tuc hom·crem sido cOJncncidos 

- . 
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de perjurio, falsidade, ou quebra com culpa ou fraudlenn
ta , ainda que tenhão cumprido as sentenças <1ue os con
rlemnát•flo, e se achem rchabilitados. (Tit. citado, Art. :14). 

Art. 4. o Todos os Commerciantcs que tem voto activo 
p01letn ser votados no Collegio Commercial do districto 
do seu domicilio, com tanto que tenhão trinta annos de 
idade, ,e cinco de profissão habitual do Commercio. (Tit. 
citàdo, Arts. 14 e 15.) 

Nas pt·imeiras eleições a que se pt·oceder, se algum 
negociante, cujo nome não tenha sido inscripto na lista 
geral {Art. 5.•) por se não achar matt·iculado na. Junta 
do Commercio, obtiver mai01•ia tal de votos, que lhe 
compcteria set• Deputado ou Supplente, se matriculado 
fosse na referida Junta, a sua eleição ser:\ vúlida, mas 
só. poderá tomar assento no Tribunal do Commet•cio · t·es
pectivo depois que nelle se houver matriculado. 

Art. 5. o Os Trihunaes do Commercio, r1uinze dias 
antes do que for dcsigo~do pat'a a eleição, mandal'ão 
affixar na Praça do Com111ercio do lugar da reunião do 
Collegio Commercial a lista geral dos Commerciantes es
tabelecidos nos seus districtos, que se acharem nas cir
cumstancias legaes de poderem votar e ser votados , as
signada pelo Official Maior da Secretaria do respectivo 
Tribunal. Nas primeiras eleições será esta lista organisada 
pelas Commissões das Praças do Commcrcio onde tiver 
lugat· a reunião dos Collegios Commerciacs, devendo cou
fot·mar-se na sua organisação com as regras prescriptas 
no Art. 14 do Titulo unico citado. 

Att. 6." No dia aprazado para a eleição, pelas nove 
homs da manhã, se reunirá o Gollegio Gommcrcial no 
lugar que houver sido designado {Art. 1. ") presidido pelo 
Presidente do Tribunal do Commercio (TiL citado, Art. 
16), tomando este assento á cahcceim da mesa, c os 
Eleitores nos lugares que lhes forem destinados, sem prc
ccdencia. 

At·t. 7. 0 O Presidente, depois de fazer a leitura das 
presentes Instrucçõcs, nomeará dons Eleitores para ser
virem, hnm de Escrutador, c outro de Secretario inte
rinos, c tomando assento o primeiro ft direita, c o se .. 
gundo á esquerda do mesmo Presidente, se procederá a 
nomeação de dons Escrutadot·es c dons Scct·ctarios por 
cscrutinio scc1·eto, c sct'ão eleitos os que obtiverem plu .. 
ralidade de votos. O Presidente, e os Escrutadorc• e 
Sccrrtnl'ios formão a Mesa do Gollcgio Commcrcial, 
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Art. 8. 0 Lavrada a acta da fot•mação da Mesa, que 
será assignada pelo Presidente, Escrutador e Secretario 
interinos, perguntará o mesmo Presidente se algum Elei
tor tem que t'eclamar contra a exactidão da lista geral 
affixada na Praça do Commercio, ou algum facto de su
borno que tlenunc.i,U', e se alguma reclamação ou denun
cia se apresentar será decidida terminantemente pelo Col
legio Commercial. 

Art. 9. o Não se offerecendo duvidas, ou offerecen
do-se, decididas c lias, sendo de Direito pelo Presidente, 
c se forem de. facto por votação do Collegio Commercial, 
proceder-se-ha ao recebimento das cedulas para a eleição 
dos Deputados, as quaes serão lançadas em h uma 'urna, 
que deverá achar-se collocada sobre a Mesa, pelos pro'
prios Eleitores, fazendo o primeiro Sec•·etario a sua cha
mada por huma lista igual a que houver sido afixada na 
Praça do Connnercio; c cada cedula deverá conter tan
tos nomes de Commer~iantes elegiveis (Art. h.•) quantos 
forem os Deputados que tiverem de set· eleitos (Art. 2.') 

Se · houver questão sobre serem de direito ou de 
facto as duvidas suscitadas, decidil·á o Presidente, e a 
sua decisão será tet·minante. 

Art. i O. Recebidas as cedulas, as mandará b Pre
sidente contar pelos Escrutadot•es , e publicar e escrever 
o seu numero na neta. Passando-se em seguida a apu
ração das mesmas cedulas, ficat·ão eleitos Deputados os 
Commerciantes elegiveis, que obtiverem a maioria ab
soluta de votos. Se nenhum ou só algum a obtiver, 
entrarão em segundo escrutínio os mais votados em nu
mero duplo dos Deputados que uelle deverem ser eleitos; 
e quando no segundo escrutínio se não possa obter maio
ria absoluta, ficarão eleitos os mais votados, decidindo a 
sorte no caso de igualdade de votos. 

Art. H. Terminada a apuração , se lavrará a com
petente acta, lançando-se nella os nomes de todos os vo
tados, e serâ assignatla pelo Presidente, Escrutadores, 
Secretarios, e Eleitot·es presentes. 

Art. 12. Concluída a eleição dos Deputados, se pas
sará immediatamente á dos Supplentes, nos casos em que 
esta tiver lugar. (Art. 2. •), e nella se guardarão as dis
posições dos Arts. o.•, iO c H. 

Art. 13. Das actas do recebimento e apuração das 
listas 1;c extrahirão tant:ts copias, conf~ridas e assignndM 
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pelo Presidente , Esct•utadores c Secreta rios, quantos fo
rem os Deputados e Suppleotes eleitos, .para seu titulo, 
e mais duas, hum a das quaes será logo remettida ao Mi
nistro da Justiça na Côrte, e aos Presidentes nas Pro
víncias, e outra ao Tribunal do Commercio respectivo. 

Art. 14. Os livros das Eleições Commerciacs serão 
rornecidos pelos Tribunaes do Commercio, abertos e en
cerrados, numerados e rubricados pelos Presidentes, e 
guardados nos archivos das Secretarias dos mesmos Tl'i. 
bunaes. 

Euscbio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario . d'Estado . dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Setembro de mil 
oitocentos c cincoenta, vigesimo nono da lndepeiulcncia 
e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Eusp.bz'o de Queiroz Coitinlw Jlfattoso Camara. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

Tmto 13, PARTE 2.• SECÇÃO 26.• 

DECRETO N. • 697 - de 10 de Setembro de 1850. 

Rrforma a Cape/la lmpeJ·iat, e Cathcdrat do Bispado 
do Ulio de ,J alleiro. 

Usando da attribuição que Me confere o Artigo 11l2 
§ i 2' da Constituição do lmperio , Tendo Ouvido a Secção 
de Justiça do Conselho 1l'Estado; Hei por bem Decretar o 
seguinte : 

Art. 1. • Fi cão suspensos os provimentos das duas Di
gnidaues ue Monsenhores, Vice-Decano c Arcediago Rural. 

Art 2. • O Monsenbor mais antigo será o Decano , 
na fórma do Alvará de 15 de Junho de 1808, com todas 
as aUJ'ibuições que competem á esta Dignidade : os outros 
cinco Monsenhores exercerão os ministerios inherentes á 
sua jet·at·chia em perfeita igualdade e sem distincção al
guma. (Bulla do SS. Padre Leão XII. - Ecctesias qucc 
divini cultus sptendoJ·e-de 1.8 de Junho de 1826.) 

Art 3." Ficão igualmente suspensos os provimentos 
de seis canonicatos simples. 

Art. [j, • Os ministerios inherentcs aos Conegos da 
segunda jerarchia serão desempenhados pelos dezescis, que 
continuão em exercício, divididos em duas classes , a de 
Presbyteros e a de Diaconos , como dispoem os Estatutos. 

Art. 5. • Os Monsenhores vencerão , alêm da Con
grua que ora percebem, a gratificação de oitocentos mil 
réis cada hum ; e os Conegos a de quatrocentos mil réis. 

§ 1.• Os Monsenhores e Conegos que , por qualquer 
titulo se acharem impedidos , ou forem licenciados, não 
perceberão estas gt·atilicaçõ~s. 

§ 2. • No caso de não ser sufficiente a consignação 
decl'etada na Lei N.• 555. de 15 de Junho de 1850, para 
se abonarem essas. g••atificações , soffrerão nellas os mi
nistros de ambas as jerarchias huma diminui(;ão propm·
cionnl. 
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Art. 6. • O Inspector, Mestre de Ceremonias do Solío 
e Cura , continuarão a perceber as gratificações que ora 
tem pelo accrescimo de trabalho , accumulando·as com as 
do Art. 5.• 

Art. 7.• Os mais empregados da Imperial Capella e 
Cathedral do Bispado do Uio de Janeiro, que são ne
cessarios para o seu serviço , terão os vencimentos que 
lhes são marcados na nova Tabella , que com este baixa. 

Art. 8. • Fi cão supprimidos todos os empregos ora 
existente•, que não vão especificados na referida Tabella. 

O actual Thesoureit·o das Alfaias, prata, e guarda
cera, continuará a servir neste emprego : por sua morte, 
desistencia ou demissão, será substituído por hum .dos 
Mestres de Ceremonias, que mais apto parecer. 

Art. 9. • Os Musicos actuaes continuarão a perceber 
seus ordenados, em quanto hem servirem : aquelles porêm 
que forem demittidos ou fallecerem não serão substituídos 
por outt·os. Para as solemnidades em que for necessaria 
a musica, serão contractaclos especialmente os cantot•es e 
instrumentistas precisos. 

Eusebio ele Queiroz Coitinho Mattoso Camara , 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 dez de Setembro de mil oitocentoa e 
~incoenta , vigesimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eu.•rbio de Queiroz Coitinfw Alltttoso Carnara. 



( 1;17 ) 

1't~be/la a que se refere o Decreto cl'esta data. 

ORDENADO. 
GRATIFICA-

ÇÃO. 

6 Monsenhores •••.•••.. 1.200;fl>OOO SOO;fl>OOO 
16 Conegos •••••..••.•••••• SOO;fl>OOO hOO;fl>OOO 
16 Capellães Cantores ••.•.•. 600:)!\000 

3 Mestres de Ceremonias ••••. 600;fl>OOO 
1 Thesoureiro das Alfaias, &c. 600:)!\000 
2 Thesoureiros da Sacristia .• hOO;fl>OOO 

10 Sacristas •••••••••••••••. 200;fl>OOO 
2 Masseiros •••••••.••••••• 100;fl>OOO 
4 Sineiros e varredores •••••• 200,)7->000 
1 Andador do Sacrammento. SO;fl>OOO 
2 Mestres de Capella e Com-

positores . ................ 625;fl>OOO 
2 Organistas ••••.•.•••••••. 500;fl>OOO 

lnspectOI" e Fabriqueiro. o •••• o ••• o o • 600:tJ'lOOO 
Mestre de Ceremonias do 
Solio . ................. o ••• o •• o ••• o hOO;fl>OOO 

Co nego Cura ••.••••••••• • o o o •. • • o • o •• 300.)'t000 
Seu Coadjutor •••.• , •••.. ••••• o •• o •• o 100;fl>OOO 

2 Capellães Regentes do Côro. •••• o o. o o ••• 60;;):)000 
Encarregado das Tribunas ....•••.•••••• 50;;):)000 

Palacio do Rio Janei1·o em 10 de Setmnbro de 1850.
Eusebio de Queiroz Coilinho Afattoso Camam. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOliO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 27.• 

DECRETO N.• 698 - de 12 de Setembro de 1850. 

Concede a John Bertram Sparltawk privilegio exclusivo 
por quator;,e annos, pora, debaixo de certas condições, 
ser-lhe permittido fabricar pannos de gomma etastica 
por meio de humalmachina de sua i1wenção, na Pro
vinda do Pará. 

Attendendo ao que Me representou John Bertram 
Sparhawk , pedindo privilegio exclusivo por quatorze annos 
para ser permittido tão somente a elle o poder fabricar 
pannos de gomma elastica por meio de huma machina 
de sua invenção na Província do Pará; e Conformando
Me com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de tres do 
corrente mez: Hei por bem Conceder ao referido John 
Bertram Sparhawk o privilegio <JUe requer, debaixo das 
seguintes condições, passando-se-lhe a competente Carta , 
nos termos e com as clausulas da Carta de Lei de vinte 
c oito de Agosto de mil oitocentos e trinta. 

1.• Que lica sem elfeito o privilegio se dentro de 
hum anno, contado da data da presente concessão, não 
estiver a Fabrica montada e elfectivamente trabalhando ; 
o que o cmpresario deverá certificar perante a Presiden
cia da Província , com documento passado pela Camara 
Municipal do Districto. 

2. • Que nas Fabricas que o empresario estabelecer não 
J!Odet·(o empregar operarios estrangeiros que excedão á pro
porção de Jmm por dez nacionaes. 

3. n Que o emprcsario no fim dos primeiros cinco an
nos IJC obrigado a apreselllar promptos em todo o pro
cesso do fabrico e conhecimento dos machinismos a que 
se refere este Jlrivilegio, cinco indivíduos Bl'asileil'os, que 
serão examinados perante as Autoridades que designar o 
l)rf!sidcnlc dtl Pro\·incia, c se diminuirão taniOs nnno~ 
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ao pmzo do privilegio quantos os individuos não prepa
rados até o numero de cinco. 

h. • Que .o Governo no fim dos primeiros cinco ao nos 
poderâ contractar com qualquer dos referidos cinco iodi
viduos o fabrico da gomma elastica pelo processo do pri
vilegio, porêm unicamente para objecto do Serviço Pu
blico. 

5.• Que o presente privilegio não prejudica a indus
tria já existente na Provincia , do fabrico de pequenos pau
nos ou folhas de gomma elastica, nem qualquer ulterior 
melhoramento dessa industria, com tanto que não seja 
pelo processo e ruachinismo· de uso do empresario, nem 
por qualquer outro, embora na fórma apparentemente 
diverso, mas que no fundo se reconheça ser o ·proprio 
processo e machinismo do privilegio; e que se verificará 
á vista do seu effectivo modo de funccionar, c por exa
mes de peritos 

O Visconde de Mont'alegre, Conselheiro d~Estado, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Pala cio do Rio d.e ·Janeiro 
em doze de Setembro de mil oitocentos e .cincoenta, vi
gesimo nono da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de A!ont'olrgre. 

i 
I 
I 

I 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TO!IO 13, PARTE 2.' SECÇÃO 28.• 

DECRETO N. • 699 -de 18 de Setembro de 1850. 

Mmubz ohsen·ar o. Regulamento para a escrituração da 
receita e de.<peza do Corpo de l,mperíaes !rfarinheiros, 

e da respectit·a Companhia addida de Aprendizes. 

Hei por bem, que d'ora em diante se observe na 
escrituração da receita e despeza do Corpo de Imperiaes 
Marinheil·os, e da respectiva Companhia addida de Ap•·en
dizes , o Hegulamento , que com este baixa , assignado 
por Manoel Vieira Tosta , do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha, que assim 
o tenhà entendido , e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do llio de Janeiro em dezoito de 
Setembro de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono 
da Independencia e do lmperio, 

Com a Hnbrica de Sua Magestade o Imperado•·· 

11/anoel Vieira Tosta. 

Regulammto para a escrituraçtlo da receita e despeza 
do Corpo de Imperiaes Marinheiros, e da respectiva 
Compmzlda addid11 de Aprendizes , a que se refere 
o Decreto desta data, 

ArL 1.• A escritm·ação da receita c despeza do 
Corpo de lmperiaes Marinheiros , e da respectiva Com
panhia .addida de Aprendizes, constará de hum livro, de
nominado de Receita e Despeza Geral de dinheiros e ge
ne•·os á car·go do respectivo Commissario, dividido em 
cinco partes, e esct·iturado, conforme o modelo N.0 1.. 

Art. 2.• Os saldos dos prets das Companhias do 
referido Corpo , provenientes de .soldos não pagos ás 
pra~.as , qnc não estiverem presentes ao acto do paga-

<L· ------------------------------------------' 
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mr.nto , serão entt·cgucs na Thesom·aria da Marinha, com 
hmnn •·claçfto nominal, organisada pelo Escrivão do CorJlo, 
a qual sct·virú , 11at·a por . ella se passar na primeira 
Secção da Contadoria Geral da Marinha a competente 
guia de entt·cga , c para a conferencia do prct · seguinte, • 
em que as ditas praças dcvm·ão ser novamente contem-
p~da . 

At·t. 3. • Os documentos de desp.,za do cofre de 
Aprmulizcs l\larinhciros dcn~riio solTrct· f'IU o scn processo 
as seguintes alterações : 

§ f. o A quitação , CJUC se dá ao Commissario de qmm
tias pagàs a fm·neccdoJ·cs, pot· snpprimcnto de fazendas, 
f~ outros artigos comprados para a mencion:ula Companhia , 
s1~rá passada pelo Escrh·ão •·cspcdi\·o. ((IH~ assigna1·á ·com 
o form~cedor o conhecimento em fúrma , que se exhibir 
fi vista do despacho do Commandante , exarado m1 fnctura 
apt·cscntada pelo vcndcdot·, que focaní appcnsa ao dito 
conhecimento. Modelos N.'" 2 e 3. 

§ 2.• Nos pedidos de fazendas, pam promptificação 
üe fardamentos, ou outro qualquer artigo, que se mandat• 
manuf<lcturar, se declarará sempre a qualidade, quanti .. 
dade dos ohjectos, e a relação em que estiver cada hum 
dclles com as fazendas pedidas. Modelo N.• 6. 

§ 3.• O documento , que scne de base ã receita, 
que se faz ao Commissat·io , depois de manufactura
clos os objcctos, alêm das circumstancias recommendadas 
no § antecedente , conterá tambem o nome e morada 
das pessoas, que forem incumbidas da promptificação de 
taes ohjectos, sendo o feitio c córtc respectivos pagos á 
vista de documentos formulados , conforme os Modelos 
N.•• ó c ü. 

§ h. • No fim de cada mcz todos os documentos de 
feitios de fardamentos, c compra de generos serão or
denados e numerados chronologicamente , e cobertos com 
hum a relação, pela qual se abonará ao Commissario a 
importancia, que houver despendido , com precedencia 
de despacho do Commanrlonte do Corpo, depois de preen
chidas as demais formalidades do Modelo N.• 7. 

Art. lt.• O fardamento, e armamento, que fot• dis
tl'ihttido pelas praças do Corpo, será abonado ao Com
missario, á vista dos mnppas, em que os Capitães de 
Companhia pedirem quacsquer d'aqucllcs artigos, como 
actnalmenre se prlHica, r.om a ah.el'a~ão porêm de fiem· 
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sopprimida a ordem de despeza , que até agora acom
panhava aquelles mappas ; devendo os mesmos Capitães 
de Companhia· passar recibos , na fôrma dos Modelos 
N." 8 e 9, 

Art. á, • O trem de guerra, e mais objectos na
vaes 1 de que o Commissario só tem despeza pot· Termo , 
ou Conhecimento em fórma 1 passarão a ser addicionados 
ao livro dcinveutarios da Fortaleza, que deverá ser apre
sentado á referida Contadoria, conjunctamentc com o de 
Receita e Despeza Geral , quando o Commisario tiver de 
prestar contas. 

Art. 6.' A despeza de mantimentos e verduras será 
levada ao livro de 1\cccita e Despeza no fim de cada 
quinzena , por meio de resumos organisados pelo Es
crivão 1 á vista dos mappas diarios, conforme o Modelo 
N.• 10. 

Art. 7.' As guias de conducção serão substituidos 
pela declaração , que deve fazer o Ol!icial do dia em 
cada h uma receita 1 em cumprimento do § 5.' Titulo 
IJ, • do Alvará de sete de Janeit·o de mil setecentos c 
noventa e sete, Aviso de vinte e dous de Novembro de 
mil oitocentos e trinta c dons, c Regimento Po·ovisional 
no Capitulo segundo Artigo oitenta. 

Art. S.• Continua em l'igor todo o processo, c mais 
expediente relativo <\ escritm·ação do Coo·po 

1 
constante 

do respectivo Hcgulamcnto, c que por este não fot• al
tcmdo. , 

Palacio do Hio de Janeiro em fS de Setembro de 
1850. -Manoel Vicim Tosta. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. I» ARTE 2. • SECÇÃO 29.• 

DECllETO N.• 700- de 19 de Setembro de 1850. 

Reune sob a jw•isdicçtio de hrtm Juiz M,unicipal e de 
Orphtios os Termos d'Atibaia, c Bragança da 

Provinda de S. Pauto. 

Hei por bem de conformidade com a Lei N. • 261 
de 3 de Dezembro de 18ft1, Decretm· o seguinte. . 

At·tigo Unico. Os Termos <l'Atibaia, e Bragança da 
Província de S. Paulo .ficão reunidos sob a jurisdicção de 
hum Juiz Municipal, que accumulará as funcções de Juiz 
de Orphãos. . 

Eusebio de Queiroz Coitinbo Mattoso Camara, do 
Mou Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justica, o tenha assim entendido, e faca execu
tar. Pala cio ·do !li o de Janeiro em dezenove de Setem
bro de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da In
dependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Busebio de Queiroz Coitinlw .!lattoso Cmnarn. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMl'ERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 30.' 

DECRETO N.• 701 -de 20 de Setembro de 1850. 

Declara que os Conegos de meia Prebenda succedão aos 
Prebendados, sendo o concurso somente para as 

meias Prebendas. 

Auendendo ao que representãrão os Conegos de meia 
Prebenda da Sé d'Oiinda, e ao que infor·mou o Reve
rendo Bispo de Pernambuco, Hei por bem Decretar o se
guinte. 

Artigo Unieo. Os Conegos de meia Prebenda devem 
sncceder nas vagas aos Conegos de Prebenda inteira, sendo 
o concurso somente para as meias Pr·ebendas. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mauoso Camara, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça , o tenha assim entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Setembro 
de mil oitocentos e cincoenta, '·igesimo nono da lnde-
pendencia e do Imperio. · · .• 

C:om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebiu de Queiroz Coitinlw Mattoso Camartt. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

PAUTE 2.• SECÇÃO 31.• 

DECRETO N. • 702 de 24 de Setembro de 1850. 

Autorisa o. credito de mil contos de réis para a verba 
de engajamento, a fim de. elet•ar a (orça. do Exercito 
na (órma do S h. • do Artigo 17 da Lei n. • 586 de 
6 deste mez. 

Em con(ormidade do paragt·apho segundo do Artigo 
quarto da Lei numeo·o ·quinhentos oitenta e nove de nove 
de Setembro corrente, Hei pot· bem, Tendo Ouvido o Con
selho de Ministros, Autoo·isat• o credito de mil contos de 
réis para a verba de- Engajamento-, a fim de occor
rer ás despezas pt•evistas no pat·agrapho quarto do Artigo 
dezesete da Lei numero quinhentos oitenta e seis de seis 
do mesmo mez, que manda elevar a força do Exercito. 
Manoel Felizardo · de Sousa e Mello, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Nego cios da Guerra, 
o tenha assim entendido, e expeça os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte quatro de 
Setembro /de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono 
da Indepe.ndencia e do lmpet·io. 

~ 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperadm·. 

;!lrmo•l Felizardo de Sousa e lllel/o. 

I 
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DECRETO N. • 703 - de 24 de Setembro de 1850. 

Concede ao Conselheiro Eustaquio Adolpko de Iflello !f! atos, 
em premio dos melhoramentos que introduzi(),. tanto no 
mackinismo como no processo de purificar oleos vege
taes , privilegio exclusivo por quinze annos para du· 
rante elles ninguem poder estabelecer outra Fabrica de 
exlrahir os referidos oleos dentro do Município da 
Côrte e da Província do !lio de Janeiro, semelhante 
d que o mesmo possue na Praia do.Bota(ogo. 

Attendendo no que Me ·representou o Conselheiro 
Eustaquio Adolpho de Mello Matos, pedindo privilegio ex
clusivo por quinze annos para durante clles ningucm poder 
estabelecer outra Fabrica de extrahir oleos vegetaes dentro 
do Município da Côrte e Província do Rio de Janeiro , 
semelhante á que o mesmo possue na Praia de Botafogo , 
como premio dos melhoramentos que introduzio no ma
chinismo e nos respectivos processos, aqui desconheci
dos, e dos quaes aperfeiçoara h uns, e são outros de 
sua propria invenção , notando-se entre estes ultimos o 
seu methodo de purificar os oleos , que allirma ser menos 
complicado , muito mais expedito, e tão perfeito em seus 
resultados como os das melhores Fabricas ·da Europa : 
Hei por bem , Conformando-Me com o Parecer da Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado , Conceder 
ao dito Conselheiro, em premio dos melhoramentos que 
introduzio naquella industria , e da parte que he da sua 
propria invenção, o privilegio que requer, 'do qual se 
lhe passará a competente Carta, nos termos e com as 
clausulas da Carta de Lei de vinte oito de Agosto de mil 
oitocentos e trinta. 

O Visconde de Mont'alegre, Conselheiro d'Estado, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secreta• 
rio d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha:en
tendido, e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 
vinte quatro de Setembro de mil oitocentos e cincoenta, 
vigesimo nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de lllont'alegre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. PARTE 2.• SEC:ÇÀO 32.' 

DECRETO N. • 704 - de 28 de Setembro de 1850. 

Orça a Receita, c fixa a Despeza da ltlustrissima Ca
mara do Mwiicipio da Curte, para o anno 

Jllurdcipal de 1850-1851. 

Em cumprimetlto do Artigo 23 da Lei N.• iOB de 26 
de Maio de 1840: Hei por bem Ot·deuar que se execute, 
pela maneira abaixo declarada , o orçamento da Receita , 
e a fixação· da Despeza· da Cmnara do Município da COrte, 
para o anno Municipal do 1. • de Outubro de 1850 ao 
ultimo de Setembro de 1851. 

CAPITULO I. 

Da Receita. 

Art. 1. • He orçada _a, Receita da Camara Municipal 
da Côrte para o anno a que este Dect·eto se refere, pro
veniente dos objectos constantes dos seguintes paragm
phos, na quantia de duzentos e dezoito contos seiscentos 
e vinte seis mil e duzentos réis . • • • • . . • 218. 626.))1200 

§ 1.· Imposto de Patente sobre o consu-
mo d'aguardente ••..••••••.• 59.900:tJ;OOO 

§ 2.' Dito sobre a importação de bebidas 
espirituosas ................ 26,000.))1000 

~ 
3.• Dito de Policia ............... 23 .000.))1000 
IJ.• Fóros de Armazens •...•.•••... 1. 600.)'t)OOO s 5.• Ditos de Tabernas .•..•..•..•.• :l.OOO.)'t)OOO s 6.· Ditos de Quitandas ......•...•• 75.))1000 s 7.• Ditos de Carros ............... 200.)'j')OOO s 8.' Ditos de Carroças ...•........ 1.5oo;mooo s 9.• Ditos de tenenos da Camara .. ... 200.)'t)OOO li 

I 
I 
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Ditos de terrenos de mat·inhas e 
tnangnes,. ............... ... . 

Arrendamentos de tenenos de ma-
rinha .................... .. 

Laudemios de terrenos da Camara. 
Ditos de terrenos de marinha .... 
Emolumentos de Alvarás , Ter-

mos, e Registros ........ ... . 
lndemnisação po•· medições de tet·

renos Lle marmitas , e mangues. 
At'fnações .................. . 
Juros de Apolices da Divida Pu-

blica •••..••.••••••.••..••. 
Premios de Depositos .•••...••• 
Hendimento de Talhos ........ .. 
Dito de Aferições ............ .. 
Dito da Praça do Mercado ..•..•• 
Gratificação de vendet• peixe pela 

Cidade .................... . 
Dita de Naturalisações ••••.••••• 
Dita de Festividades, •.•••.•••• 
Producto de generos vendidos ••• 
Donativos ••••••.••••••••••••• 
Multas Policiaes ............. .. 
Ditas por infracção de Posturas •• 
Hestituições , e reposições ••••• 
Cobrança da divida activa ••••••• 

Rendas com applicação espedat. 

§ 3:1.. o Rendimento do Matadouro ••••• 
S 32. 0 Sobras do anno findo ......... .. 

CAPITULO U. 

Da Dcspeza. 

3. 700.)'))000 

6.000.'/DOOO 
9. ono.mooo 

600.)!'000 

11.000.)'))000 

:1.00.'/t)OOO 
800.)'))000 

600.)'))000 
60.'/t)OOO 
60-1!'000 

7. 200J;:OOO 
28.000.)'))000 

:1.80.)'))000 
5:1..)'))200 

hOO.j'DOOO 
.)')) 
.m 

2.000.)'tl000 
20.000.j'DOOO 

200.)'))000 
1.200;{J)OOO 

16.000.)'))000 
.m 

Art. 2. o Fica fixada a Despeza da C amara Municipal 
da Côrte , para o anuo a que este Decreto se refere , com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos, na quantia 
de duzentos c dezoito contos seiscentos e vinte seis mil e 
duzentos réis........................ 2l8.626;fp200 
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S 1. • Scct·etaria. , .•• , , , , , ...... , ••• 
S 2. • Contadoria .......... , ••• , .. .. 
S 3. • Thesouraria , Procuradoria , c 

Agentes .••... ....••.•.•...• 
S 6.• Fiscaes, c Guardas MuniciJlaes das 

Ft·eguezi:~s da Cidade . ...... . 
S ú. o Commissfio de ob1·as, c· m:n·inhns. 
§ 6. • Advogado ................... . 
S 7 .• Costeio do Matádonro de Santa 

I .. uzia . .....•......•.......• 
§ 8.• Fóros de terrenos occnpados pela 

(~atnara . .................. . s fi.• 

§ 10. 

§H. 

§ 12.• 

s 13.• 
s u.• 
§ 15.· 

§ 16.• s 17.• 

§ 18.' 

§ 19. 0 

Juros do emprestimo contrahido 
para a constt•ucção do novo Ma~ 
ta douro ..... , •••• ,. ...... .. 

Amortisação do dito emprcstimo , 
que deverá rcalisar-se no i. • de 
Outuba·o •.. .. ;· ......•.....•• 

Pagamento da divida passiva, não 
compreheudida a proveniente da 
coustrucção do novo Matadouro 

Dito por. conta da divida passiva 
procedente do novo Matadouro. 

Despezas 'judiciaes . .•...... -..•. 
Custas a. que he sujeito o cofre 

1\tunicipal .. .••.•••..•...... 
Arrecadação do imJ!Osto sobt•e be· 

bidas espirituosas despachadas 
na Alfandega ............. .. 

Restituições, c reposições .•• , , , 
Despeza com os 20 Africanos ao 

serviço da C amara ......... .. 
Impressão de netas, balanços, o r~ 

ça1nentos, &:c . ............. . 
Limpeza da Cidade e suburbios, 

incluída a de valias, c seus con-
certos.· . ..••..••••......... 

S 20. • Calçadas . ..•..••.•••...•....• 
~ 2l. • Aterros ..... , ............... . 
!) 22. • Desmoronamento do morro da nm 

do Senado , e outt·os •• , •. , ••• 
S 23. • Reparo; e reeclilicação cll• Poutc,.. 

o. 700.)))000 
7 .100,));000 

7. ú5S.l);SOO 

1 G. 8IOI;'b000 
6.007.~600 
1 . 200.))1000 

8 .7/JS.)');OOO 

fSO.)'j;OOO 

25. 020~000 

12. 000.)')1000 

20.0001/bOOO 

23.2001/bOOO 
1. ooo.ttooo 

800.)');000 

i. 000.)');000 
800,));000 

1.2001/bOOO 

2.000:,)':!000 

S.OOO<lt'OOO 
68.000.)'b000 
10. OOO.)'bOOO 

L 500:ft\OOO 
3. 000.))1000 



§ 24.• 

§ 25.• s 26.• 

§ 27.' 
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Reparo , e construcção de mura
lhas para segurança de aterros, 
e outras .. .....•............ 

Reparos de cães ............. . 
Reparos dos Proprios Municipaes, 

e do Matadouro de Santa Luzia. 
Despezas evcntuaes ........... . 

CAPITULO !li. 

Disposições Ceraes. 

1,500;ft000 
1.500;ft000 

hOo;mooo 
2.401;msoo 

Art. 3.• Ficão em vigor, como permanantes, quaes
qucr disposições dos Decretos de orçamento anteriores , 
que não versarem particularmente sobre a fixação da re
ceita c despeza , e não tiverem sido expressamente re
vogadas. 

O Visconde de Mont'alegre, Conselheiro d'Estado, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim 
entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte oito de Setembro de mil oitocentos e cincoenta , 
vigesimo nono da Indcpendenciá e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Monl'alegre, 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TQ)IO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 33. • 

DECRETO N. • 705 - de 5 de Outubro de 1850. 

Determina quaes as}n.<trrrcções por qrre se elevem reg11far 
as ma11obras e exer·cicios das differentes armas 

do Exercito. 

Convindo rcgularisar as manobras e exercicios das ", te 

dilferentes al'lnas do Exercito, Hei por bem Decretar o dú. · 
seguinte. /·- P C'D 

At·t. L • São adoptadas para a arma d' Artilharia as /:fFZ

Instrucçõcs organisadas pela Commissão de Pratica d' Ar
tilharia para o serviço das dilferentes bocas de fogo mon-
tadas em reparos á Onofre; regulando para a Artilharia 
montada as Instr·ucções organisadas pelo Marechal de Campo 
João Carlos Pardal, e para as manobras das Baterias de 
Campanha as da Guarda Hcal Franceza. 

At·t. 2. • Para a arma de Cavallaria h c adaptado o 
1\cgulamcuto do Marechal General Lord Bct·csford, appro
l'ado para o Exercito Portngucz por Decreto de seis de 
Março de mil oitocentos e dezcseis. 

Art. 3.• Pam a arma de Infantaria be adaptado o 
flsysthcma de Bemardo Antonio Zagalo, Official do Exer-
cito Portugucz. · 

Manoel Felizardo de Sonsa c Mello, do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da 
Guerra, o tenha assim entendido, e expeça os despachos 
necessarios. Palacio do llio de Janeiro em cinco de Outu
bro de mil oitocentos c cincoenta, vigcsimo nono da ln
dependencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Manol'f Fdizardo de Sousa c 11/clfo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO JMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

roliO 13. PAU'fE 2. • SECI,:Ão 34. a 

m;Cl\IITO N. • iOü - de 8 de Outubro de 1850. 

lhdara que as Fabricas parr. se considerarem N acio~~aes 
wio rarl'cem de grat"a Oll mercê do Gotrrno, lntstando 
que srjiio atabclecida.< dentro do lmperio; sem que 
,·om tudo a simplt•s qualidade de ll'acionaes as llllbilite 
" gozar de pril'ilrgio da isenpio de direitos de mate
rias prtmas. 

Conformando-Me, (!Ot' immediata Resolução de dois 
do COl'l'ente, proferida em Consulta da Secção do lmpe
rio do Conselho d'Estado de cinco do passado, com o 
J1a1·eccr da mesma Secção· sobre os requerimentos em que 
Uento José Fcmandcs c José Francisco Uodrigues da Silva 
J)edem que sr>,ião consideradas como Fabricas Nacionaes 
as de sabão de que são Jli'Opl'ietarios, estabelecidas nesta 
Cidade: Hei poo· bem Declarar que, para serem consi
deradas Nacionaes as FahricJS dos Supplicantcs, e quaes
fJUCr outr·as em idcnticas circunstancias não earecem de 
graça ou merct' do Govei'Do lmpel'ial, pois que pelo De
creto N. • 52ü de 28 de ·,Julho de 18h7 eslfo terminante
meu te decidido <JIIe !"'"' serem consideradas taes, hast" 
<Jue sejõo estabelecidas dcnti'O do lmperio; ficando porêm 
rescn·ado ao Ministerio da Fazenda , na confol'Uiidade das 
rcspcctil'as Leis c 1\egulamentos, o defeo·imcnto da ]lerten
çãu que th·crcm para gozm·cm do JU'ivilr.gio da" isenção 
de direitos de. mah.'l'ias pr·irnas, u que a simples -IJualidadc 
de Naeionaes lhes não '"' direito. O Visconde. de Mont'alc
gre, Consclhcim d'Estado, Presidente do Conselho· de 
)!inistms, illinistro c Secretario <I' Estado dos Negocios do 
lmpcrio, assim o lenha entendido, e faça executar·. l,a
Jacio do lHo de Jnnciro em oito de Outubro de mil oi
toccutos c ciucol'Uta , vígcsimo 11ouo d:.l lntlcpcndcnda c 
t!o Impcrio. 

C.om a HuJnica de Sua Magf~:.tatll~ o Imperador·. 

l"hwnde d<' .!lont'alt·gre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMI'ERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOAIO '13. SECÇÃO 35. • 

DEC.Ia:TO N." i07 - de 9 de Outubro de 1850. 

llrgu(t! o modo por que dcrent st-r p•·ocesst~dos pcfos Jui;r.< 
Ahmicipncs , e Julgados pelos ele D irrilo o.< t·rimrs de 
que ll'lllt! a Lei ,y,' 56~ do 2 de Julho d<wle mmo. 

Hei po1· bem , Usnndo da :llll'i)mi~~fto ((Uc Me confet't! 
o Artigo cento c <1ois paragr;.1pho doze da Constituição, c 
]mra execução da Lei umnc•·o quinhentos e sessenta e dois 
de dois de Julho do con'l'utc anuo, Dcca·ctaa· o st•guinte 
Itegulmnento. 

Art. 1.. Nos crimes de roubo c homicídio COilllllet
tidos nos Municípios das fa·outl'iras do Imperio , moeda 
falsa , resistencia , compreheudida ua lll'imeira pal'lc do Ar
tigo cento c dczescis do Codigo G•·imiual , tia·ada de p1•esos, 
lle que tratão os A•·tigos cento e vinte.. cento c \'inte hum , 
cento c vinte dois , cento c viu te u·es , c cento c vinte sete 
do mesmo Codigo, os Juizr.s Municipacs são os compctcu ... 
tes paa·a a formação da culpa, guardando a fúnua do 
processo actualmcute seguida. Os Suptllcntcs dos .Juizes 
Municipacs os suhstituia·ão no cxea·cicio dessa jurisdicçf10, 
observando-se o dispos!'b nos Artigos oito e nove do De
creto numero duzentos setenta c. seis de vinte e fJUatl·o dl! 
Março de mil oitocentos •t•aarcnta c tres. 

Ar!, 2. • Do despacho de pronuncia , ou não : pt·o
nuncia, o Juiz illnnicipal interporá recurso ex-officio: para 
o Juiz de Direito. Este recurso ·.não terá eiTcito snspen
sh·o , salvo quando tcnhão sido presos os réos (JOI' ser 
o ca·ime inafiança•·el, pois então só depois de decidido fa. 
,·ot·avelmente o l'ecurso serão relaxados da prisão. 

Se o réo estive•· preso ou afiançado , ser-lhe-ha in
timada a pronuncia, c dentro de cinco dias improrogavcis 
poderá juntar as razões c documentos, <tue julgar ncces
saríos, c nesse cnso a partf! contraria nos cinco dias sc-
guintca poderá .iuutar tmuUcm suas razões c documento:;. 
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Se o t·éo não for pronunciado. ou estiver ausente, o pro
cesso scguil·á ~para a Instancia superior sem intimação. 
Para juntar as razões c documentos será dada vista dentro 
do cartorio do Escrivão. 

Al't. 3.• O Juiz de Direito, Jogo que lhe for presente 
o processo, se nellc achar preterição de formalidades le
gacs, que induzão nullidadcs, ou faltas que pr~judiquem 
o esclarecimento da ''crdadc, ordenará todas as diligen
cias nccessarias para snppri-Ias. Estas -diligencias poderão 
ser feitas perante o referido Juiz, ou perante o Juiz Mu
nicipal, conforme a<1uelle julgar mais conveniente. 

Art. !1. • O Juiz de Direito, se não julgar necessa
rias as diligencias, ou concluidas ellas, deverá em prazo 
breve , c que nunca exceda de quinze dias, dar ou negar 
provimento ao recurso. 

Art. 5. o Se o J niz de Direito pronunciar ou sustentar 
a pronuncia , mandará logo dar vista ao Promotor Publico 
para este formar o libello , que será olferccido na pri
meira audiencia, e no caso de haver parte accusadora 
poderá ser admittida a addir ou declarar o Jibello, com 
tanto que o faça na audicncia seguinte. 

Art. 6. 0 Se ao tempo da decisão do recurso o .Juiz 
de Di1·eito não se achar. no 

1
'fertllo , em que deve ter· 

lugat• o julgamento , ordenará a remessa do processo , 
depois de cumprido o disposto no Artigo antecedente, ao 
Juizo donde veio para ncllc se prccnchct·cm as diligencias 
dos Artigos oitavo c nono. 

Art. 7. 0 Se o processo remettido trouxer o libello 
somente, o Juiz Municipal assigmu·á na Jll'imcirn amlicn
cia hum termo para que na seguinte a parte accusadora 
o possa addir, ou declamr querendo. 

Art. 8.• Olfcrecido o libello, deverá o Escrivão 
preparar lmma copia delle com additamento, se o tiver, 
dos documentos, c o rol das testemunhas, que entregará 
ao réo, quando preso, pelo menos trcs dias antes do 
seu julgamento, e no afiançado , se elle ou seu procu
rador apparecerem para recebe-lo, exigindo recibo da en
trega, que juntará aos autos. 

Art. 9. 0 Se o réo quizcr olfcrecer a sua contrarie
dade csct·ipta lhe será acceita , mas somente se dará vista 
do processo original ã elle ou a seu procurador dentro 
do cartorio do Escrivão , dando-se-lhe porêm os traslados 
que quizer, independente de despacho. Na conclusão do 
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li beiJo, assim como do seu additamento, e da contra• 
riedade, se indicm·ão as testemunhas, fJUC as pat·tes ti .. 
\'erern de apresentar. 

Art. 10. Findo o prazo do Artigo oitavo, na pri
meira audiencia, presentes o Promotor, a J>arte accusa· 
dm·a, o réo, seus procurmhn·es, e Advogados, o. Juiz, 
fazendo ler pelo Escrivão o libello, contrariedade, e mais 
peças aJwesentadas, procederá ao intcrrogatorio do ré o, 
e á inquirição das testemunhas, ãs qnaes poderão lambem 
o Promotor e as partes fazer as perguntas que julgarem 
convenientes. 

O interrogatorio e depoimentos serão escriptos pelo 
Escrivão, assigoados pelo respondente, e rubricados pelo 
Juiz. 

Art. H. All!m das testemunhas offerecidas no li
bello e contrariedade, as partes terão o direito de apre
•eotar, até se encerrarem os debates, mais Ires teste
munhas. 

Art. 12. Findas as inquirições, e depois de terminar 
a discussão oral, se as partes a tiverem querido, imme
diatamente se farão os autos conclusos ao Juiz, o qual 
proferirá a sentença definitiva, condemoaodo ou abso,l-: ... •· 
vendo o réo. Esta sentelii;.a será publicada em hum a das ._: · .. ;• 
duas primeiras audienciasj'ou, DO mesmo prazo, em mãQ.... · 
do Escrivão, que a intimará ás partes. :: '' · • 

AI'!. 13. No caso do Artigo sexto, o Juiz de Di- .;, ~
reito, depois que chegar ao Termo, ou mesmo antes · 
marcará o dia para a audiencia de oque trata · o Artigo•' 
decimo, ordenando neste caso ao Juiz Municipal a noti-1. · • 
fi cação das testemunhas , intimação ás partes, e todas e 
qnaesquer diligencias neccssarias para que o julgamento 
se effectue DO dia designado. 

Art. ih. Sempre que o Juiz de Direito se achar 
no Termo, he obrigado a proceder logo ao julgamento, •. 
não podendo retirar-se para outro, antes de haver pro-.. 
ferido a sentença final. · 

Art. 15. Quando o Juiz de Direito se achar em 
outro Termo, tleverá comparecer n'aquelle em que tiver 
de proceder a julgamento, logo que Ih' o permitia o cum
primento de seus tleveres nos ou!l·os Termos da Comarca. 
Quando concorrerem circurnstancias taes, que se torne 
prejudicial á boa administração da justiça qualquer de
mora no julgamento, o Juiz de Direito dcvcri• partir im-

·------- ---~---- _____ I 
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mcdiatamcntc ainda mesmo intcrromJH'ndo outro SP.I'I'iço. 
Nesses casos o Presidente da l't'OI'incía lh'o poderá or
denar. 

Art. 16. Nos crimes de roubo c homicidio 1~.,um
mellidos nos Muuicipios das fronteiras do lmperio, são 
competentes para a formação da culpa os Juizes Munici
paes, e para o julgamento os de J)ireilo, ainda quando, 
P.m •·azfio do domicilio, Sf'ja intentada :t accnsa• Jo em 
ontt·o Município. 

At·t, 1 i, Quando o ct·ime de •·csistcncia, comJ>re
hendida n:o primeira parte do Artigo cento c dcZ<•seis .do 
(;odigo Criminal ti1·er lugaJ· contm execução' de m·dens 
rio .Juiz de Direito, ou do Juiz Municipal, ajurisdicção,. 
•rue lhes competiria, ser;i exercida pelos seus Substitutos. 

Art. 18. No crime de banca-rota, ou l(ucbJ•a com 
culpa e rJuebra f•·audulenta, formarão a culpa até. ao 
Jll'imeiro de .J:meiro de tnil oitocentos cincoenta e hum 
os .Juizes Municipaes. D'csta data em diante será a mesma 
auribuição exercida pelos referidos Juizes tão somente nas 
Pro>incias onde não houver Tribunal do Commercio, ou 
1\clação. 

":~'~r;;'".,.~ Art. 19. Formada n culpa pelos llilos Juizes, se • · /; :.!. proseguirá no processo pela !órma cstobclecida nos Ar
;J.·',;:,.!'Iigos antecedentes. Quando porêm tii'CJ'em procedido a 
.~·;,...formação da culpa os Tribunaes do Commercio, ou 1\e
~~::,..,: !ações, l'emettido o traslado do processo, na conformi
:t•'/ :;[c Jade do Artigo oitocentos e vinte do Codigo do Com
<·~··-·-""mercio, o Juiz de Direito, procederá a julgamento pela 
,-; •. / 1 '1 fórma estabelecida a respeito dos c•·imes de l(ne trata este 

Hcgulamcnto. 
Art. 20. Não haverá recurso do despacho de pro

nuncia ou não pronuncia, quando for J>roferido pelos Tri~ 
Jmnaes de Commercio ou llelações. 

,:,.n.,....J Art. 21. O Escrhão do Jury deverá escrever pe~ 
, .,.{,.r...-,rante o Juiz de Direito em todos os processos, cujo jul-
. gamento final compete ao mesmo Juiz, 

Art. 22. Nos lugares em que bou\·er mais de hum 
Juiz de Direito, escre\'erá interinamente nos ditos pro
(:essos, quando o Escrh·ão do Jury se achar· impedido, 
<rualqner dos Escrivães do Judicial. 

ArL 23. O Escri1·ão do Jury do Termo, em qne se 
clfectuar o jnlgamcuto, t.cJ·;', diJ·cilo :is cusws de todas as 
rli1igrncias •lo JlTorr!'~n. 
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Art. 24. Os processos pendentes por algum . dos 
crimes mencionados nos Artigos primeiro e dccimo oi· 
•.•·· em que ainda não houver culpa f01·mada, serão 
rem·. tidos aos Juizes Muoicipaes para que os concluão 
na fórma deste Regulamento. 

S f. • Aquelles pt·ocessos, em que estivet• a culpa for
mada, mas que não houvet·em sido submettidos ao Jury, 
serão , 'emettidos . ao Juiz de Dh-eito, a fim de ordenar 
as dilib encias necessarias para que tenha lugar o julga- · 
mcnto. 

§ 2. • Aquelles em que houver sentença do· Jury . pen
dentes de appellação, seguirão seus termos; mas: se a 
Relação mandar proceder a novo julgamento, este terá· 
lugar, segundo a fõrma prescripta nos Artigos antecedentes. 

AI'L 2ó. · O Promotor Publico deverá residir no Ter
mo, em que o Juiz de Direito tiver a sua residencia; e 
acompanha-lo nas viagens que fizer em razão de ofHcio. 

Art. 26. O· Regulamento numero cento c ·.vime de 
trinta· c hum de Janeiro de mil oitocentos. quarenta c 
dois será observado em tudo quanto por este não estiver 
alterado. 

Eusebio de Queiroz Coitinho 1\lattoso Camara, do Meu . 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
.Justiça, o tenha assim entendido, e .faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em nove de Outubro ·de mil 
oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da Iudepcndencia 
" .do Imperio. 

"" Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Eusebio de Queiroz CoUinllo Alottoso Camora. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMP.EIUO no BRASU •• 

1850. 

10!10 13 .. PARTE 2.' SECÇÃO 36.' 

DECRJ,TO N.• 708- de 14 de Outubro de 1850. 

Rrgula a e-xecução da Lei qlie estahelece medidas J>ara a repr~sst1o 
· do trafico de Africanos ntSte lmprrio. 

Hei por bem , Usando da altribuição que Me coufere o 
Artigo cento e dous paragrapho doze da Constituiçlio do Im
per~o, Decretar o sf•guintc : 

TITULO I. 

Dot: apn:scmumto.r; (t·itos tm·.ra:::ào do trafico, e fórma de St~ 
processo na t.a lnMancia. 

Art. 1.' As Autoridades, e os navios de guerra brasi
Idros demm apprehcnder ns cmbarcaçoes brasileiras encontra
rlas em qualquer parte , e as estrangeiras nos portos , ensea
das , ancoradouros, ou mares territoriaes do Brasil : 1. o, quando 
tiverem a seu bordo escravos , , cuja lmportaçno he prohibida 
pela Lei de 7 de Novembro de 1831 : 2.•, quando se reco
nhecer que os desembarcárl!o no territorio do Imperio :. 3.', 
quando se verificar a existencia de signaes marcados no Ti
tulo 3. • deste 1\egulamento. 

Art. 2. • Se em virtude do que dispõe o Artigo ante
cedente for apresada em alto mar alguma embarcaçno, o 
apresador, depois de inventariar e guardar lacrados, sellados, 
e debaixo da rubrica do capitno do navio apresado, todos os 
papeis, e especialmente os mencionados no Art. 4.', c de
pois de fazer fechar as escotilhas, e mais lugares eni que 
vierem mercadorias , deverá, apenas chegar ao porto, de
clarar por escripto ao Auditor de Marinha o motivo do apre
samento; o dia e a hora, em que foi etTectuado; em que 
paragem e altura; que bandeira trazia o navio ; se fugio á 
visita, ou se defendeo com força; quaes os papeis- mencio
nados no Art. ~.·, que lhe forno apresentados: que expli
caç~es derno pela falta de alguns; c todas as mais circum
stancias da presa e viagem. 

Art. 3. • Quando entrar alguma embarcação apresada , a 
Visita o participará logo , e pelo telcgrapho , se o houver , 
ao Auditor de Marinha , que immediatamente irá a bordo. · 
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O mesmo fará a Yisita quando impedil· a entrada , ou 
s•hida de alguma embarcação por suspeita de destinar-se ao 
trafico de escravos, ou de se haver nelle empregado. 
. Art. 4. • O Auditor de Marinha, apenas chegar a bordo, 
deverá exigir, alêm da dcclamçfio , de que trata o Artigo 2.•; 
os livros c papeis mencionados nos seis . primeiros §§ do Artigo 
~66, e nos Artigos 501 até 50'• do Codigo Conomercial, que 
que vno abaixo transcriptos. 

Em seguida proceder;.\ á busca no. mwio c· seu carrega
mento , art·ecadando os papeis de bordo , que lhe nüo th'r
rem sido entregues , fazendo-os logo in\icntm·iar, ou· guardar 
lacrados e sellados para serem inventariados depois , fazendo 
as perguntas que julgar convenientes, c lavrando de tudo 
processo Yerbal com as solcmnidades e cautela9 , que exige 
o Alvará de Regimento de .7 de Dezembro de 1796, nos Ar
tigos 20, 21 c 22, que vão abaixo h·ansc•·iptos. 

O processo verbal dcyerá. declarm· explicitamente se deixou 
de ser apresentado algum dos papeis , que conforme os Artigos 
supracitados do Codigo Commercial devem de existir a bordo , 
se de algum delles cxi.te duplicata , c os motivos, que allo
gárão os interessados para explicar a falta ou a duplicata. 

Art. 5. • Se a bordo forem encontrados alguns dos signacs 
marcados no Titulo 3. • deste Regulamento, o processo verbal 
deverá · fazer de cada hum delles especificada menção , assim 
eomo das explicações que a seu respeito e dos factos que 
determinárno o apresamento derem os Interessados .. 

As perguntas e respostas relativas ao apresamenlo devc
rlio. ser feitas de modo , que· nno ouçlio h uns o que os ou
tros tiverem respondido ; e se em vista. das circumstancias pa
recer ncccssario conservar por algum tempo scn,arados , e in
communicaveis· os oillciacs, tripolação c mais P"Ssoas do na,·io 
apresuJo, o Auditor dará os ordens. convenientes. 

Art .. 6. • . Se a embarcação for apresada tendo a bordo es
cravos, cuja. Importação he prohibida pela Lei de 7 de No
,·embro de 1831 , o Auditor de Marinha, depois de verificar 
seu numero , e· se coincide com a declaração do apresador, 
os fará relacionar por nu meros seguidos- de nomes • se os ti
Yerem , e de todos os signaes, que ·os possão .. distinguir , 
fazendo--os examinar_ por peritos, a fim de verificar se são dos 
pi'Obibidos. Concluida esta diligencia , de que se fará processo 
''erbal especial , os fará depositar com: a segurança c cautelas 
que o caso exigir , c_ sob sua l'esponsabilidade. 

Se os Africanos não tiverem sido baptisados , ou havendo 
sobre isso duvida, o Auditor de Marinha deverá providenciar 
para que ·o sejão immediatamente. 

Al't. 7.•. Se não existirem a bordo escravos dessa .quali· 
dade , c entretanto se encontrarem ainda os vestigios de sua 
estada a bordo , destes mesmos se fará expf.es5a menção D(l 
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processo, fazendo o Auditor te•lilicar sua existencía pol' tre8 
testemunhas fidedignas , e especialmente por Officiaes de Ma· 
rinha e homens maritimos. 

Art; S. • Concluído c assignado o processo verbal , o Au· 
dilor fm'á affixar, e publicar pela Imprensa edita"" de 30 dias 
até seis mezes , quando so tratar de embarcações nacionaes ., 
,·indas de portos nacionacs, e- até hum anno quando a em
harcaçno for_ estrangeira, ou vinda de porto estrangeiro, no· 
filicnndo os interessaclos no casco, ou no caiTcgamento para 
''irem defender seus _direitos .. Entretanto· proscguká· nos te11DOs 
do pmcesso e mesmo nos da appellação. 

§ 1. • Achando-se presente o capitão será notificado para 
rer proseguil• o processo por parte dos interessados. Na falta 
destes, do eapitllo, do Consul, ou quem .suas_ vezes fizer, o 
Auditor nomem1i Curador para defender_ os seus interesses. 

§ 2. • Os interessados que em virtude da citaçilo edital 
comparecerem , tomarão n causa nos termos em que eUa se 
achar. Se já estiverem conclusos os autos, o Auditor de 
I\Iarinhn , abri mio a conclusão, assignará hum termo , nunca 
maior de 8 dias,- para arrazoarem, c ajuntarem documentos; 
igual prazo ,será concedido aos apt·csadores·1 se o requererem. 
Se já estiver publicada a sentença , nada poderão allegar, c 
requerer· senão na segunda Instancia. 

!'li a.• Nilo poderão reclamar este favor aquelles que, em
bora reveis na causa-, tiverem estado presentes no lugar ao 
tempo . .!!t!Japprehensilo , ou julgamento. · · 
___ ... ~9.0 No .dia immcdinto, quando. nüo possa ser no 
mesmo dia do exame a bordo ; ·o Auditor, em presença dos 
interessados que comparecerem , e especialmente do capitão , 
t~ omciacs do navio apresado , que- estiverem detidos, e do 
na,io aprcsador, que quizerem comparecer, para o quC serão 
notincados na pessoa do Commandante , ou de quem suas 
rczt•s fizc1·, depois ·de vcrjficar os sellos, abrir, c inventa
rim· os papeis, se· o niio tiver feito :á. bordo, intciTogará 
minuciosamente o capitão do navio apresado, c seus officiaes 
sob•·e o facto, ou factos que derilo lugar ao apresamento , 
c sobre as principaes ch·cumstancias do processo verbal ; e in· 
quirindo as testemunhas, c ouvindo as pessoas, .que ·entender 
r,onvcnientc para esclarecimento da verdade, ou que lhe forem 
pelos interessados . indicadas , formará de tudo processo sum
mario em termo breve , e nunca excedendo de oito dias, sem 
eausa justificada , que deverá especificar. 

Art. 10. Concluído este pi'OCesso summario , se os inte
ressados tiverem protestado por vista , a terão por Ires -dias 
dentro do cartorio para deduzir, e ofTerecer suas razoes ; sen· 
do os primeiros tres dias para os· apresadores, outros tres 
para o Curador dos Africanos , se os houver apprebendidos, c 
os tres ultimos para os aprí'sados, e findos estes prazos, nas· 
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~ horas seguintes scr1io os autos conclusos ao Auditor de 
Marinha , que dentro de 8 dias sentenciará sobre a liberdade 
dos escravos apprehendidos se os houver, declarando logo boa, 
ou má presa a embarcação., e seu carregamento, e appel
lando ex-oficio para o Conselho d' Estado. . . 

Esta appcllação produzirá eiTeito suspensivo, porêm quando 
declarar livres alguns Africanos, estes serão desde logo postos 
á disposição do Governo com as cartas de liberdade, as quaes 
não lhes poderão ser entregues antes· de decidida a appellação. 

Art. 11. Se a Visita, o Capitão do Porto, ou qualquer 
Empregado apprehender alguma embarcação em virtude do que 
Uispocm o Art. 1.", o-procedimento dc\'crá ser o mesmo prcs
"~ripto para -os apresamentos feitos por. nalios em alto mar. 
O apprehensor deve . dirigir ao Auditor ·de ~~!!'lta ..a decla~ 
ração dos motivos , e por si ou por seu procurador ser parte 
no processo. E como aprcsndor lhe perlcnce o. producto das 
vendas, que manda fazer o Art. 5.• da Lei N.• 581 de 4 do 
Setembro de 1850, deduzindo-se apenas hum · quarto para o 
denunciante, se o houver. - .'··! 1 

Art. 12. Se forem-apprehendidos escravos cuja.importa-~~~ 
ção he prohibida pela Lei de 7 de Novembro de 1831 fóra da · 1' 

embarcação que os trouxe, :mas ainda na costa antes do des_., ~ ~ '' 
••mbarquc , ou no neto dellc, ou immodiatamentc depois em ~ i 
armazens, ou depositos_ sitos nas costas, ou· portos, serão le- ~, ~: 
vados ao Auditor de Marinha , que procederá a respeito dellcs 
pela mesma fórma determinada para os apprehendldos a bordo; 
mas , concluido o exame feito pelos peritos , nssignará 8 dias 
aos interessados para que alleguem, e provem o que juigarem,con
Teniente. Igual prazo será concedido aos apprehensores, se o re
quererem, e ao Curador dos Africanos, ainda que o não requeira. 

Alêm dos 8. dias assignados fará affixar c publicar pela 
Imprensa cartas de edictos com os mesmos ciTeitos, c prazos, 
que no Art. 8.' se estabelccêrlio para o processo do .apresa
mento. de navios nacionaes. 

Art. 13. Concluido o prazo dos oito dias para todos os 
interessados , o processo subirá concluso nas 21> horas seguin
tes ao Auditor de Marinha , que no prazo de tres dias proferirá 
sua sentença , appellando cx-officio para o Conselho d'Estado. 

Art. 14. Se com os escravos, cuja importação h e pro
hibida: pela Lei de 7 de Novembro de 1831, forem appre
hcndidos como accessorios, barcos empregados em seu desem~ 
barque, occultação ~ ou extravio, a sentença, que· os julgar 
livres,: condemnará tambcm . os barcos c seu carregamento em 
beneficio dos apprebensores, com a deducçno de hum quarto 
para o denunciante, se o houver. 

Art. 15. Haverá Auditores de Marinha. ( alêm do Geral 
que existe na Côrte) nas Cidades de Belém do Pará, S. Luiz 
do ~!aranhao , . Recife ,. Bahia , c Porto Alegre; Esk lugar scra 
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exercido pelo Juiz de Direito , que for pelo Governo designa
do ; em falta de designação especial , servirá o Juiz de Direito 
qoe for Chefe de Policia. Se o Chefe de Policia for Desem
bargador servirá o Juiz de Direi!~. da 1.• V: ara crime. Os Au
ditores não perceberão por este serviço ma1s , que os emolu
mentos que lhes competirem. Nas suas faltas ou impedimentos 
serão substituidos pelo Juiz Municipal, que fo1· pelo Governo, 
ou pelos Presidentes designado ; em falta de designaçilo servirá 
o· da. t.• l3l'a. 

Se as circumst.a.ncias o exigirem poderão crear-se novas 
Auditorias em outros portos do lmperio. 

Art. 16. Quando o Commandante de huma presa nüo pu
de•· conduzi-la directamente a porto, em que huja Auditor de 
:Marinha , deverlí. lavrar hum auto , em que declare os mo
tivos que nisso o obrigüo. Se hom·e•· necessidade de requerer 
alguma diligcncia, deverá dirigir-se no Chefe de Policia, Juiz 
de Direito, Juiz Municipal, Delegado, ou Subdelegado do lu
gar, preferindo-os pela m·dem por que se achl!o aqui enumerados. 

Nada poderá desembarcar de bordo da presa sem se 
-~ , ,.. larrar auto, assignado. pelos Officiacs do navio aprcsador, c 
:1 • \. elo apresado,_ que existirem a bordo, sem previa communicaça.o 
't · ~:. ~ • .-.. á Autoridade· acima J'cfcrida. 
t . Art. 17. Se houver necessidade de c.lesembarcar cscrayos, 
'·;·' ., • cuja importação he .prohibida pela Lei de 7 de Novembro de 
~.~~ 1831,- a Autoridade mencionada no Artigo antecedente -pro-
;: cederá a respeito dcllcs ás dílígcncias do Art. 6. •, ainda quando 
j: tenhi!o. de voltar para bordo. 
,,, Se forem desembarcados objcctos , que tcnMo algum valor, 
:r 11 mesma Autoridade os fará depositar judicialmente, e sendo 

.::; de tal natureza. que não devn.o guardar-se, os fará vender 
., em baita publica a requerimento dos interessados, mandando 
;; depositar o seu preço nos Cofres Publicas. . 
1 A Ienda deve ser precedida de avaliação por peritos, c 
I annuncios pelo numero de dias que a qualidade dos objectos 
~~,. t~ as circumstancins aconselharem. 
' Art. 18. Se alguma embarcação for apprchcndidà em 
.\' porto em que não haja Auditor de Marinha, todas as dílí-
·\· gencias, que a este incumbem, serão desempenhadas pela 

Autoridade de que trata o Art. 16. . 

. ,. ,, 
I 

' i 

O ;mesmo acontecerá se forem apprchendidos escravos, 
cuja importa~;Io he prohibida pela Lei de 7 de Novembro 
de 1831, em costas, ou portos, em que não haja Auditor . 

Art. 19. De todas as dílígcncias, declarações, inquirições, 
c interrogatorios, assim como dos navios, escravos, ou quacs
f(UCI' outros objectos apprchendidos, deverá a mesma A utori
dadc fazer -remessa o mais brf:ve que for possível, ao Audi
tor de Marinha mais proximo, ou ao daquelle p01io para onde 
se julgar conveniente conduzir o naTio apresado. 



( 1G3 ) 

Art. 20. O Auditor de :Marinha, logo que receber o 
processo, continuará as diligencias, e termos, que forem ne-
cessarios para proferir sua sentença. , 

Quando julgar conveniente encarregar a qualquer Auto
ridade essas diligencias, poderá faze-lo po1· meio de omcios. 
ou precatorias. 

Aat .. 21. .. Proferida pelo Auditor de Marinha a sentença, 
e interposta a appellaçno ex-olficio na · fúmaa do Art. 16, " 
Escrivão dentro de 8 dias.' deixando traslado no cartorio. 
entregará o processo original na· Secretaria d'Estado dos .Ne
gocios da Justiça, e nas Províncias na respectiva Secretaria da 
l'residencia. Se a accumulação de processos ou outros emba
raços impedirem a promptificaçno dos traslados, o Auditor do 
Marinha poderá conceder-lhe mais 8 dias improrogaveis. 

O recibo do processo original será junto pelo Escri,·ilo 
no traslado, que ficar no cnrtorio. 

Art. 22. · Htnerá hum Escrilão especial para estes pro~ 
cessos, designado' d'entre os que servem ante outros Juizes ou 
Tribunaes. Nos seus impetlimentos, ou em quanto nao for 
designado pelo Governo-, servirá aqnrlle que o Auditor dtt 
Marinha escolher. 

TITULO 11. 

Dn ptoces,r;o e julgamento dos reos em primeira Instancia. 

Art. 23. Havendo opprehensão de escravos, cuja importação 
h e prohibida pela Lei de 7 de Novembro de 1831, e sendo essa 
apprehensno no alto mar, ou na costa antes do desembarque , 
no actõ delle, ou immediatamentc depois em armazens, ou 
depositos sitos nas costas ou portos, os Auditores de Marinha 
devem. exigir dos apprebensores hum auto, ou parte circum
stanciada da apprehensilo, c lugar onde, e proceder immc
diatamente á hum auto do exame por meio de p~ritos ju
ramentados, a fim de- verificar se os escravos são ou não dos 
imJJortados illicitamente. . 

:\) 1. o Se tiver havido apprehcusilo de embarcação ou barcos 
empregados no trafico, sem que existão á bordo os escmvos, cuja 
ilnportação ho prohibida pela Lei de 7 de Novembro de 1831, 
mas existindo vestígios, que mostrem seu proximo desembar. 
que, ou signaes, que indiquem o destino ao trafico, o Auditor 
de Marinha procederá com peritos juramentados a hum auto 
de exame desses vestigios , o signaes. 

§ 2. o Se para o processo de presa já estiverem feitos os 
autos, de que trata este Artigo, basta que no processo dos 
réos sejao elles juntos por traslado. 

Art. 2~. Formado assim o corpo de delicto directo, o 
Auditor procederá á' inquirição do testemunhas, interroga
torios , informações _e inais diligencias, que entender ronVe-

J 



( 161 ) 

nieutes para descobrir os crimino•os , ou que pelos apprehen
sores , ou pelo Promotor Publico lhe forem requeridos. 

Art. 25. Concluidas estas diligencias, que nilo excederão 
de 8 dias, sem causas muito po(\derosas , que o Auditor de
,·erá especificar no processo, proferirá o seu despacho de 
pronuncia , ou nlio pronuncia contra os réos , que forem 
descobertos , c que se acharem comprehendidos em alguma 
das categorias do Art. 3.' da Lei N.• 581 de I> de Selem-

. bro de 1850. . 
A respeito dos réos que forem descobertos, mas nao se 

acharem comprehcndidos no citado Artigo, deverá remetter 
ao Chefe de Policia todos os indicias, e provas , que· contra 
elles houverem , a fim de que sejão processados, c julgados 
no foro commum. 

Art. 26. Do despacho, que nllo pronunciar, recorrerá o 
Auditor ex-officio para a Relação . 

. Art •. 27. Do despacho, que pronunciar, ou do que or
denar a remessa de algum réo para o Juizo commum, ha
verá recurso, se for Intentado pelas partes ou pelo Promotor 
Publico, a ·quem taes despachos devem sempre ser intimados. 

Art. 28. O recurso. não produz elfeito suspensivo, e ainda 
sendo de pronuncia deve o Auditor proseguir nos. termos do 
processo, até ,julgamento e appellaçao inclusive. 

Art. 29. Pronunciado o reo, o Auditor de ~farinha man• 
dará logo dar vista ao Promotor Publico para este formar .<> •. 
libello, que será olfcrccido na 1. • audiencia , e no caso de haver 
parte accusadora poderá ser admittida a 'addir ou declarar o 
libello, com tanto· que o faça na audicncia seguinte. 
· O Auditor , se não der duas audiencias semanaes, deverá 
faze-io,.desde que tenha processos desta natureza, annunciando 
pelos jornaes os dias e as horas. 

Art. 30. Olferecido o libello, se seguirão até a sentent'i 
final os termos estabelecidos no Decreto n. • 707. de 9 de Ou
tubro de 1850, nos Arts. 8;•, 9.•, 10, 11,12'.e 26. 

Art. 31. Nas appellações interpostas dos processos desta 
natureza pelo Promotor Publico, o Auditor mareará ao EscrlvDo 
hum prazo, nunca maior de 30 dias, para que: seja o processo 
apresentado no Correio· ou na Relação , sendo em Cidade que 
a tenha. 

TITULO 111. 

Dos sigmus que constituem pre~wnpção legal do dt!lino das 
tml!arcaçóes ao trafico. 

Art. 32. Os signaes , que constituem presumpçl!o legal , 
de que huma embarf'ação SP ~>mprPgn no traflr.o ilu PSr.ra'fOS, 
~:'lO OS SP!111intPS : 
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1." Escotilhas com gradt•s aLr>rla~ t~m 'ez das li•l'hat1as , 
que se usiio nus embart~açõos lllf'l'l'<lllles. 

2. o Jlh'isões, ou anteparos no poriío ou na coberta em 
maior quantidade que a m•crssaria em rlllhiH't·n~nes dr cOm-
me-rciO licilo. ' 

:J." Taboas de sobrrsalrnlt• pn•pnrml:ts para sr collocnrcnr 
romo SPgumla coberta. 

r... o Quantidndc d'agna r>lll tomwis, tanques, ou em qual
quer outro \'nsilhame maior, qun a net·cssm·ia para ó con
sumo da tripolaçno, passageiros, e gado, em relação á viagrm. 

5,0 Quantidade de grilhõt~s, forrentcs, ·ou algt•mns, inaior 
flUe a necessaria para a pnlida da cmhurcaçiio. 

6. 0 Quantidaüe de bandejas, gamrllas; ou l'Cihns de rancho, 
maiot• que a necessaria para a grnte de bor·do. 

7. o Extraordinaria grandt•za da culdrira , ou numero dCIIas, 
maior que o uecessario nas embal·cações de commercio licito. 

8.0 Quantidade .extraordinaria de arroz, rarinha, milho, 
feijão, ou _carne, que excrda Yish·ehnr-ntc tis necessidades· da 
tripolaçrio e passagcir·os, niio lindo «lrt~larndn no maniresto 
t:omo parte de carga paro t~onuncrcio. 

9 .. 0 Huma grande quanlidade dt~ esteiras ou estcirões SU· 
perior ás necessidades da gente de bordo. 

Art. 33. . Tambem constituem p1·esumpção légal do em-
prego da embarcação no tranco: · 

,•:..,._1.0 A ·cxistencia, de vasilhame ·para liquidos alêm do ém":";;""'..._ u _._ 
.,. pregado: na aguada, que não tiver sido especialmente des~,.~, 

2 
"''~ 

pachado debaixo de fiança de ter destino licito; ou quando se r-·.· 
mostrar, que esse vasilhame nfío trve o ttPstino que se indi!.~....,.~f"~ · 
r.ou na .occasião dn o despachar. ·. ,....;~~: 

2. o A duplicata dos Dia rios de navt•gação. ,._ ""' .,, 
:1. 0 A falta dos .papeis mencionados nns seis fll'imeiros §S ""~' .. -'f. 

do Art.. 466, e nos Arts~ 501 aM 50.1 rlo Codigo Commer1;iàl 
depois que -estiver em execução. 

t,.. o A suhstituiçi'i.o do Yl'rdadeiro capit:'io por outro de 
handeira , ou nominal. 

5. • A fuga da tripolaçiio , ou abandono do navio ein pre
sent.a de embarcação de guerm em tempo de paz , Ou em 
presença de Autoridade , que se dirija ti bordo ; o incendio , 
ou. damniticação voluntariamente fl~itos ao navio por sua tri
polaçiio. 

Art. 3'"· A elistencia destes signaes estabelece a boa fé 
do apresador, c em quanto não appareccr pro\· a irrecusavCl do 
contrario, justifica a apprehensão. 

Art. 35. Quando alguma embarcação se destinar ao lruns
porte de colonos , ou á outra n~gociação lil:ita, que exija impe
riosamente a cxistencia á bordo de algum ou alguns dos signaes 
mencionados no Art. 32, dererá anlidpadanlf'nte jnstifit'ill' pe· 
rante o Auditor dn Marinha 1•ssa IH"CI•ssifl:tdC', PspPrifi<'~llldo os 
5igna('S p;u·a Cflll~ lll'th• a JWI'missão. 
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Art. 36. O Auditor nunca admittirá estas justificações sem 
que a petição inicia) .declare: o. proprietario da embarcação,·· 
o afretador • e o capitão ; e sem que os dous primeiros pelo 
menos sejão pes!IDas:abonadas ,_bom conceituadas, e não sus
peitas de interessadas no trafico, o que alem das averiguações 
a que por si mesmo deverá proceder, fat·á objecto de inqui
rição de testemunhas conhecidas , e acreditadas. 

Art. 37. Antes de julgar a justificação, o Auditor de ~Ia
tinha mandaní publicar pela imprensa, por 8 dias, editaes quo 
declarem os nomes do navio, do proprie~1rio, e do afre
tador, c os signacs, cuja , permissão se . solicita , declarando, 
que assim se . faz publico para que possllo reclamar os que 
tiverem razões para suppor, que a embarcação se destina ao 
trafico de escravos. 

Art. 38. Somente os Auditores de Marinha creados pelo 
Art. 15 deste Regulamento , e não os que de novo se esta
bel~cerem , são os competentes para julgar . estas justifica
çOói[;: quA deverfto ser entregues e-m original aos, justificantcs, 
ficando no cartorio os-respectivos· traslados. , 

Art. 39. O julgamento ·da justificação deverá ser publica
do pela imprensa , e tanto essa. publicação como a dos editaes, · 
de que trata o Atiigo 37, devem juntar-se ao prooosse origi
nal , o ao traslado que tem de ficar no cartorio. 

Art. 40. Com h uma certidão authentica do julgado, reque
rerá o justificante a permissão, do que trata o Artigo·. 35• .• 
Secretaria d'Estado dos Negocios da .Justiça, se a justiflcaçlio · · 

-~ · tiver sido feita nn Auditoria· Geral da Córtc t aliás ao Presi- ~ 
.._.. dente da Província, em que houver• sido.julgnda. 
~':'~~ ' Art;.'41. ·As licenças-devem ·contet·,: o nome do .navio, 

. ' ·~ do proprietario ; o do afretador ; n declaração da viagem , c 
seu fim ,. :e -dos signaes . mencionados no Artigo 32 quo ficão 
sendo permittidos; o tempo de duração da licença (nunca niltis 
de dois annos} com a expressa condição de que esta se deverá con
siderar lpso {trcto sem efi'cito t · so for .. mudado o nome do navio, 
on se este mudar de proprietario ou . de afretador , devendo 
em qualquer dessas ltypotheses a renovação da licença ser pre-
cedida de nova justificação na Allditoria de Marinha. · 

•Ensebio do Queiroz .Coitinho 1\Iattoso. Camnra, do Meu 
Conselho;,. Ministro o Secretario d'Estado dos Negociós da Jus
tiça, · assim' o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em 14 do Outubro de mil ·oitocentos c cincoen~' , 
vigcsimo nono üa'•lndependencia ê .. do Impcrio, 

.. -. 
Com a Rubrica de Sua !llng~stndo o Imperador. 

Eusebio de Queiro::: CÓÚinho_ Jffattoso Camara .• 
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Artigos do Codigo Comi1Ulrcial a ql't se· refere o Art. 4. • 
· deste Regulamento . 

' ' ' . . . .. . . ;. 

Art. 466. Toda a embarcaçno brasileira em. lingcm he 
obrigada a ter a bordo : 

L • O seu registro ( Art. 460 ) : 
2. • O passaporte do navio : 
3. o O rol dá equipagem , ou matricula : 
4. o A guia ou manifesto da Alfandega do porto brasileiro 

d'onde houver sabido, feito na conformidade das Leis , Re
gulamentos e Instrucçõcs llscaes : 

5.• A carta de fretamento nos casos em que este tiver 
lugar, c os conhecimentos da carga existente a bordo, se 
alguma existir: '1.-, 

6.0 Os recibos das despezas dos portos d'onde sahir, com
prehendidas as de pilotagem , ancoragem e mais direitos ou 
impostos de navegaçno: 

Art; 501. O capitão hc obrigado a ter escripturaçfio re
gular de tudo quanto dfz respeito á administraçno do nnlo, 
c á sua navegaçno;·tendo para este fim Ires livros distlnctos, 
encadernados , e rubricados pela Autoridade a cargo de quem 
estiver a matricula dos navios, pena de responder por per
das e damnos que resultarem da sua faltà de escripturaçno 
regular. , · 

Art. 502. No primeiro, que se denominará -livro. da 
carga-, assentará diariamente as entradas e sabidas da carga, 
com declaração esjlecifica das' marcas e numeras dos volu
mes, nomes dos carregadores é consignatarios ,. portos da earga 
c descarga, fretes ajustados , e quaesquer outras circumstanclas 
occorrentes que possno servir para futuros esclarecimentos. No 
mesmo 'livro se lançarno lambem os nomes dos passageiros, 
com declaração do lugar do seu destino , preço e coudiçOes 
da passagem, c a relaçfto da sua bagagem.; 

Art. 503. O segundo livro será da- receita e despezá 
da embarcação-, c nelle, debaixo de competentes titulas, 
se lançará, em fórma de contas correntes, tudo' qilanto o 
capitno receber. c despender respectivamente. á embarcaçfto i 
abrindo-se assento a cada hum dos individuas da tripolaçlio, 
com declaraçliO de seus Tencimentos , e de qualquer onus , 
a que se achem obrigados , e a carga do que receberem 
por conta de suas soldadas. 

Art. 504. ·No terceiro livro, que será denominado-dia
rio da · navegaçno -, se assentarfto diariamente , em quanto o 
navio se aéhar em algum jlorto, os trabalhos que tiverem lu
gar a bordo, e os ,concertos ou reparos do navio. 

No mesmo livro se assentará tambem toda a derrota da 
viagem , nótando-se diariamente as observações que os capi
tftes t os pilotos sno obrigados tt fazer, todas as occurrencias 
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interessantes á navegaÇão,•aconleehncntos extra rdinarlos que 
possilo ter lugar a bordo, e com especialidade Qs temporacs, 
e os da.mnos, ou. avaria que o nal'io; ou a carga_ :POS:ID.o solfrcr, 
as deliberações que tomarem por accordo dos officiaes da em-
barca tão e os competentes protestos. I 

Art. 503. Todos os processos testemunhavels e protestos 
formados a bordo , tendentes a comprovar sinistros , avarias, 
OU quaesqner perdas , devem se~ ratificadOS CORl UU!"aiDento do 
capitno perante a Autoridade competente do primeiro lugar 
onde chegar, a qual dcvcrti interrogar o me~mo capitão, 
oUiciacs , g. ente da ·equipagem (Art. 5'>5 . n. • 7) c pnss~geirns 
sotn·e a veracidade dos factos e suas circ~msta cias , tendo 
presente o diario da navegação, se houver sido salvo. 

Artigos do. Alt•ará de Regimento de 7 <(e De:em6ro. de· 1796, 
á q11e se •·•fere o Art. ~-• 'deste Reg,.lame\•tÓ: 

A11. 20. Depois do feita a referida declaração, passará 
Jogo em continente o dito Governador, ou Justlç~··ao navio 
apresado, ou tenha dado fundo em alguma bahi~} ou entrado 
no porto; e formarão o processo verbal da quántidade , e 
qualidade das mercadorias, e do estado, em quq se ucha•·em 
as camaras, camarotes,_ escotilhas, e mais -paragéns ·do navio, 
que logo farão fechar, e sellar com o sello . que for estilo , 
e porão guardas para terem sentido, e empediJ que se di-
virtão os elfeitos. · > 

/Art. 21. O processo verbal do Governador, ou Justiça , 
se ha de fazer em presença do capitão , ou p Irão do na
vio apresado, c na sua ausencia na dos officiaesl principacs, 
ou marinheiros dcllc, juntamente com o capitã~, ou outro 
official do navio aprcsador , c ainda lambem em presença 
<los IJUe puzcrcm demanda á tal presa , em caso que se apre
sentem ou se acharem . presentes; e o dito Governador , ou 
Justiça, ou,·irá aos com mandantes, e officiaes p'rincipaes de 
ambos os naYios, e alguns marinheiros, se necessario for. 

Art. 22. Se acaso se trouxer alguma presa~sem prisio
neiros, passaporte, conhecimentos, e mais papeis, os officiaes, 
soldados, e marinheiros do navio, que tiver fei o a presa , 
serão , examinados separadamente sobre as circu stancias da 
dita presa; e . porque razão veio o navio sem pr sioneiros, o 
qual com .suas mercadorias será visitado por pesso s expe~s , 
para conhecer , se ror· possivel contra quem se fez a presa. 

Artigos do Rcg1damento N.• 707 de 9 de Outubro dlf850, a que 
. se refere o Artigo 30 deste 1/egu/ament • 

Art. s.• Olferecido o libello deverá o Escri ão. preparar 
hum a copia delle com addifamcnto, se o tiver dos doeu-

i 
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mentos, e do ·rol das testemunhas , que entregará ao réo , 
quando preso, pelo menostres dias antes do 'seu julgamento, 
c no afiançado se elle ou seu procurador npparecerem para 
recebe-lo, exigindo recibo da entrega , que juntará aos autos. 

Art. 9. • Se o réo quizer otTcmcer sua contrariedade es
cripta lhe será acceita, mas somente se dará vista do processo 
original a ella ou a seu procurador, dentro do cartorio do 
Escrivão, dand9-se-lhc -porôm os traslados, que quizer, inde
pendente de despacho. Na conclusno do libcllo, assim como 
do seu additamento , e da contrariedade, se indicarão as 
testemunhas, que as partes tiverem de apresentar. 

Art. 10. Findo o prazo do Art. 8.• na proxima audiencia, 
presentes o Promotor, a parte accusadora , o réo , seus. pl'o
curadores e Advogados, o Juiz fazendo ler pelo Eserivi!o o 
libello, contrariedade e mais peças apresentadas, procederá 
ao interrogatol"io. do réo, e á inquirtçno.das testemunhas, ás 
quaes podemo lambem o Promotor c as pattes fazer as per
guntas, que julgarem convenientes. 

O interrogatorio e .depoimentos serllo escriptos. pelo ,Es
crivno, assigilildos pelo ·respondente, e rubricados pelo Juiz. 

Art. 11. Ali\m das testemunhas otTerecidas no.libello e 
contrariedade, as partes terno o direito de apresentar até se 
encerrarem.·. os debates mais tres testemunhas. . .. 

Art. 26. O Regulamento numero cento.e vinte de 31 de 
Janeiro de 1842 será observado em .tudo quanto.pór este,'niio 
estiver alterado. · 

' 
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COLLECÇÃO DAS LEIS 'DO· IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TO:.JO 13, PAUTE 2.• SECÇÃO 37.• 

DEGllETO N. • 709 - de 1õ de Outubro de 1850. 

Altera o Art. 7.• do Regulamento de 15 de /tmho de 
18h2 1!, o 116. ' 

Hei' por bem que a transferencia das apolices da 
Cõrte para as Provincias da Bahia, Pernambuco , e Ma
ranhão se· faça até, o. meiado do quarto mez de cuda se
mestre, ficando nesta parte alterado o Al'ligo setimo do 
Uegulamento de 15 de Junho de 18h2 o.• 116, que li
mitava esse prazo aos dois primeiros · mezes: Jóa<)uim 
José Uodrigues Torres, . do Meu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Fa
zenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, assim o tenha entendido, e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
quinze de Outubro de mil oitocentos e cincoenta,.vige-
simo nono da lndependencia e do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imp-.rador. 

,, 
!., I•' 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

\ 
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-----------------------·---COLLECÇÃO D.I.S U;IS DO IMI'ERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. Pt\RTE 2.,. SECÇÃO 38. • 

. DECRETO N. • 71 O - de 16 de Outubro de i850. 

Jllanda cxcculctr o Regulameuto sobre o.< manifestos d11s 
embarcllfÕCS rle cabot11gem. 

Usando da autorisação concerlidn pelo Art. ;46 da Lei 
N. • 514 de 28 de Omulwo de 1Sit8, Hei por bem O r~ 
denar que nas Alfand_cgas e Consulados do lmperip se 
observe o Uegulnmento sobre os manifestos das embar
cações de cabotagem , que com este baixa;· assignado por 
Joaquim José Rodrigues Toro-es, do Meu Conselho, Se~ 
nado r do Imperio, Ministro e Secretario d'Est~do dos N~ 
gocios da Fazenda, e Presidente do Tribunal 'do 'l'heSO!lfO 
Publico Nacional, que assim o teriha entendido, ·e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezeseis de Outu
bro de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da In
dependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o lmperudor. 

I 
Joaquim Jost! Rodrigues Torres. 

Regrtlmnento sobre os llutnife.<to• da., embarcações de 
cabotagem. 

Art. i.• As dis11osições dos Arts. 146 e 148 do Re
gulamento de 22 de .Junho de i836, licão extensivas ás 
embarcações de cabotagem, sabidas de portos onde exis
tem Alfandegas: devendo, porêm , declarar-se separada
mente nos manifestos das ditas embarcações : i. • as mer
cadorias estrangeiras t•ccxpol'ladas ou baldeadas; 2. o ns 
reexportadas depois de terem pago direitos dr. consumo; 
3. o as de prodncção naclonal. 

Art. 2. • O mestre de qualquer das referidas cmhar
Cilçües, logo fiiiC tiver a bordo seu cancgamento, c feito 



' Jn-' 
()'.-mÓ~i;e~Ífl', é:6rhp;f6~(ê; apresenta•·á as duas vias dcllc 
ao Administrailof.·'dii·: MeSa'' do' Consulado;- o qual depois 
de fazer·-,crinfei·i~láii'•'~Úrdadosnmente- com ,os despachos· c 
guias, de· reexpôrtn~Íió das mercildorias estrangeiras, c de 
verificar- se contêm as declarações exigidas no Art. 1. •, 
numerará.:e rubricará- todas as folhas, riscará os lugares 
que estiverem em branco, e certificará em cada h uma qne 
o manifesto. está em devida fórina. -

- Feito isto, _reunirá os despachos e as guias de reex
portação· dos generos estrangeiros, que lhe devem ter sido 
·remettidas pelo Inspector d' Alfandega,- a •_h uma_ dàs:vias 
do manifesto;-- fechará estes documentos -com C)_ sello da 
Mesa e ~ob•·escripto ao Inspector d' Alfandega ou Adminis
trador ·da·: Mesa- de Rendàs do Porto a -que se" destina'·: a 
embarcação; •e os entrega~à ao -mestre della ; ••archivándo 
a OIÍtra via do mesmo' mánifestti., . ' , . _ , :''<-~":·;;:_:, 

ArL 3.• Se o manifesto que''o.mestl'é:'aprese~l_âr, 
autbenticado pelo Administrador .. da Mesâ' dô'Consulliiló, 
-contiver- algum' dós defeitos ou vícios que ellé_d~Vt\Sse'ier 
acautelado; ou feito corrigir antes de _authentiêái' ó mesmo 
manifesto, recahirá a responsabilidade -sobre-- o 'Adminis
trador que assim houver procedido, Se pó_rêm· se•coôhecer 
que o vicio -foi praticado depois da- assignatura-'- dô"'Ad
ministrador, será respoosavel por elle o mestre da ênl-
barcação. · '" ·. · --- -.. 

Art. 11._• Se a embarcação destinada a hmn porto ·to
car ou largar parte dà--carga em outro, levarií deste:JIOrto 
certificado· autheotico do '1"" tiver descm·regado ou de 
nada ter desc:u·regado, para apresenta-lo á Alfandega :do 
seu destino Se porêm· receber no,va carga • deverá .fa~er 
~~{~e~:g~ndo manifesto· c~m as mes~as. fo~•:à.!i~til~do 

Art; 5. • As differenças para mais. o\1-.;!pal'l! ,tilêlios 
no numero de. vohimes, e as differenças di!.;tmai!Jlas'·ou 
qualidade·. encontradás. nas descargas serãó''.l,lílgi\ãal\pelo 
lnspector d'Aifandega no que tiicids ·merl!àdoriás'.:~sirâ!l;. 
geiras, otr.'nliciónaes, •.sujeitas aos direitós- 'íl<t•·exjlediênte 
e pelo Administrador do Coosüladó:no_que'!(lz respeito 
ás mercadorias que nenhtiin 'dil·eito pàgão; '" · c. 

Al-t. 6. • Por cada dilferençá de qualidade ile volume 
ou de ·marca pode•·á impor-se a multa de Ia 2:t!J, ainda 
que em tudo o mais a descarga confira com; o manifesto. 

Art. 7." A P.mharcaçrio 'I"" enll'ar em lasii'O de 
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quai<JUer tios referidos· portos e não apresentar certificado 
que assim o declare, pagar<í huma multa de 20 a 200.)'j). 
Na mesnia multa incorre o mestre que tendo tocado ou 
descarregado parte da carga em porto di!Terente do do 
seu destino, não apresentar o competente certificado. 

Art. 8.• O mestre que não apresentar o manifesto 
ou não o apresentar authenticado na fórma determinada 
neste llcgnlamcnto '· ou trouxer aberta a via que I'cccJher 
fechada pagará huma multa de 30 a 300;t)). 

ArL. 9. • . A embarcação que receber carga em pot·to 
onde não houver Alfandega e que não possa trazer ma·· 
nifesto processado pela Mesa. de Rendas, dará entmda 
com hu:na lista especificada da carga, legalisada por qual·· 
11uer Autoridade do. lugar. Os certificados exigidos pot· 
este Regulamento .serão passados pelas respectil·as Alfan
degas e Mesas de Renda, ou por qualquer Autoridade dos 
portos· onde não existirem essas. Uepartições Fiscaes. 

ArL 10. As em,barcações de cabotagem darão en
trada, como as de longo curso, nas respectivas Alfau
degas, donde serão remettidas copias autbenticas dos ma
nifestos ás Mesas do. Consulado. 

Art. H. Nos despachos de mercadorias estrangeiras 
navegadas em barcos de cabotagem seguir-se-ha o que hc 
determinado nos Regulamentos das Alfandegas, quer as 
mercadorias sejão desp~chadas para consumo, quer para 
serem reexportadas para outros portos do Imperio. 

ArL 12. Aos Inspectores das Alfandcgas COID!Jete in
dagar se . as embarcações de cabotagem tt·azem ou não 
manifesto de sua carga, ou certificados de que irat.ão o' 
Arts. h.• e 7. •, c impor as multas pela falta on irregu
laridade desses papeis. Nos lugares em que não houver 
Alfandega; competem estas attribuições aos Administra
dores das. Mesas de Rendas. 

.. Art •. ~3•' Fi cão revogados os Arts. iSh e f85 do 
Uegulamento·. de 30 de Maio de 1.836. 

,ÀrL .'.i{l. Os lnspectores das Alfandegas c Adminis
tradores das .Mesas de 1\endas, a quem forem apresenta
dos manifestos indevidamente anthenticados on desacom
panhados. dos despachos e guias de que trata o ArL 2. ", 
·deverão dar conta disso ao Thesonro , o qual poderá im
por a multa dé 50 a 200i)'tl a cada hum dos empregado• 
·•1ue forem responsaveis por taes irregularidades. 

Itio de Janeiro 16 de Outubro de 1850. -Joaquim 
.fo.«l Rod•·igue.< Tor1·rs. · 

L -~·---- ---
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DECRETO N. o 7:1.:1. "- de :1.6 de Outubro. de :1.850. 

Cn'a o Commando Superior das. Guardas Nacionaes na 
Províncias de S. Pedro do .Rio Grande do Sul, quo 
se denominard da Fronteira do Livramento e Qua-
1·ahim. 

Hei por bem Decretar o seguinte. 
Artigo Unico. Fica creado o Commando Superior das 

Guardas Nacionaes da Fronteira do Livramento e Qua
rahim , na Província· de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
que se comporá dos 1\lunicipios de S; Grabiel, de. Ale
grete, e de Uruguaiana, desanexando-se por tanto para 
esse fim o primeiro. desses 1\lunicipios da Comarca do Rio 
Pardo da mesma Província, e o segundo e terceiro da de 
Missões. 

Eusebio de Queiroz Coitinlui Mattoso Camara, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em dezeseis de Outubro 
de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da. lnde
pendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Afattoso Camara. __ ,._ 
~ 

DECRETO N. o 71.2 - de 1.6 de Outubro de 1.850. 

Dz'vide o Commando Superior da Guarda Nadonal do 
Rio Pardo da Provinda de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul em dois, para que formem Commandos Su
periores separados. 

Hei por bem Decretar o seguinte. 
Artigo Unico. O Commando Superior da Guarda Na

cional do Rio Pardo da Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul fica dividido em dois , sendo o primeiro 
composto do 1\lunicipio da Cidade do Rio Pardo, e da 
Villa da Encruzilhada, que se denominará Com mando Su
perior do Rio Pardo ; e o segundo comprehendendo os 



( i7õ ) 

Municípios da ' Cachoeira e Caçapava, que se denominara 
Commando Superior de Caçapava. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, o tenha assim entendido, c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em dezeseis de Outubro 
de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da Iude
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Ma/toso C11nzara. 

···-- ----------

o, 
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COLLECÇÃO DAS LEIS· DO IMPERIO DO BRASIL. 
··: 

.. 1850. ,.·. 

TOMO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 39.• 

DECRETO N. • 713 - de 18 de Outubro do 1850. 

list11befece lmma Eseola de exercicios praticos f!e Arti
lfteria , e de outras armas para o Corpo 

de lmperiaes Marinheiros. 

Hei por hem Estabelecer huma Escola de exerctctos 
J>raticos de Artilheria , e i:le outras armas, para o Corpo 
de Impet·iaes Marinheiros , na fórma do Regulamento , que 
com e6te baixa , assignado por Manoel Vieira Tosta , do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocies da Marinha, que assim o tenha entendido, e faça 
executar com os despachos nccessarios. Palacio do 1\io 
de Janeiro em dezoito de Outubro de mil oitocentos c 
ríncoeuta, vigesimonono da Indepcndencia e do Imperio. 

a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

jJ[anoel Viei1•a Tosta. 

N1 !Jillamcnto 1mra fauna E:;cola llccwuluria rlt~ r:r:crdt·ios 
prdticos de Arlillwria de lJlarinluJ , c mais armas ele 
jogo, c de 11111o, para o Corpo de lmperiaes 111 ari
nhciros , a que se ,·efc,·e o Decreto desta data. 

AI'!.· 1. • As Escolas primarias , para os exerci cios 
d..: artilhcria, e mais armas de fogo, c Ue mão , conti
•ntarflo na Fortaleza , em que cst1\ aquartelado o Corpo rlc 
Jmperiacs Marinheiros, e a bordo dos Navios de guerra 
armados, em que embarcarem destacamentos do mesmo 
CorJ>O. 

Art. 2.' Estabclccer-sc-ha a bordo de lnuna Fragata, 
;r~ Corvcla de primeira classe, em cstndo de inteiro ar
lll<utH.'nto , huma Escola secumlarja de artilhcrh1 c mais 
;n·nv1s. fl<l r1ual rcccheni(• h uma iustrurção mais 11JHn·aUa 
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:uJucllas praças ilo Corpo , que nas Escolas primarias 
houverem mostl'ado maior intelligencia e aptidão. O fim 
principal desta Escola he formar J>eritos artilheiros pra
ticos, para occuparem a bordo dos Navios d' Armada os 
lugares de chefes de peça, segundo o disposto nos Artigos 
23 e 2li do Regulamento do referido Corpo. 

Art. 3. • Os Instructores das Escolas primarias tomarão 
notas das praças, quo mais se forem distinguindo nos res
pectivos exercidos, e as communicarão aos Commandantes, 
<Jne as trasmittil·ão ao Commandante Geral do Corpo, á 
Cjnem deverão ser dil·ectamente apresentadas as notas re
lativas á Escola do quartel. O Commandante Geral , á vista 
de tacs notas, organisará huma relação de todas essas 
praças, das quaes nomea•·á, quando lhe for detel'lninado , 
mtuellas que deverão passar a alumnos na Escola secundaria. 

Art. li. • O Com mandante do Navio será o Chefe da 
Escola, a qual se compo1·á de hum Primeiro Tenente, 
<h:s~•cado do Corpo , que se1·á o Commandante das res
pectivns praças, c seu primeiro Insta·uctm·; de hum Se. 
gmulo Tenente lambem destacado do Corpo, innucdiaLo no 
commando, e instrucção das praças da Escola. c Chefe 
de huma das Brigadas; de mais dous Tenentes para ChefeS 
das outras Brigadas, podendo estes ser da guarnição do 
N1lvio; de tt·cs Inferiores, trcs Cabos, dezoito veteranos~ 
e t\0\'<mta alumnos. 

Art. 5. o As praças da Escola não pertencerão â guar-. 
nição do Navio, farão porêm todo o serviço dclle', ;..com:- ... , 
pati vcl com a sua instrucção c exercícios, podendo por 
isso o mesmo Navio ter algunms pt•oças de menos do seu 
estmlo completo. 

Art. <l." A Escola será dividida em Ires Brigadas , 
<:omposta cada h uma de hum Chefe, hum Inferior, hum 
Gaho, seis veteranos, e trinta alumnos, guarnecendo cada 
Brigada tres peças de artilheria , a doze praças por cada 
peça, cujos chefes e primeiros carregadores do lado di
r·cito serão dos veteranos durante o primeiro mez de cxer
t:icios. 

Art. 7. 0 Para a iostrucção c exercícios, observar
se-lia rigorosamente o Manual do Artilhcit·o de Marinha, 
nbl'a que, hum:1 vez npprovadtt , será impressa , c dis
tl'ibuida pelas Escoh1s, c pulos respectivos alumnos, em 
~f•wntitl:ule suiTicicnte , l•;n·a 'JlW totlos tJOsl:ião cstwltn· suas 
4loutrinas 

I 
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Art. 8." Us exet·cicios a bol'do do Navio Escola serão 
feitos, tanto fundeado, como á vela. Em todos os dias 
utcis farão exercício duas Brigadas, sendo h uma de manhã 
das nove ás onze horas, e ouu·a de tarde das trcs ás cinco 
horas: poderá por<lm o Connnandante do Navio alterar as 
ho1·as, quando o máo tempo, ou outras circunstancias ! 
o exigirem. A Brigada de folga dos exercícios praticos 
darú sempre lição da parte thcodca do Manunl ás horas, 
que O· Comnwnd:.wte do Na''ÍO marcar. 

Art. O.' Debaixo da tolda, avante da antecamara., 
sct·;í o local da Aula. Ao Primeiro Tenente Com mandante 
e InstJ'Uctor da Escoht, c ao scn im111cdiato , ·compete o 
•msino, nfio só da parte theot·ica do 1\Innnal ,. mas tam
hcm dos exercícios prnticos; podendo porêm ser nestes 
ultimos occasioualmante substituídos pelos Chefes das Bri
gadas , e estes pelos Inferiores. 

At·t. 10. Em todas as semanas fará cada huma 
das Brigadas exercido de fogo com polvora sccca huma 
vez, podendo nestes exet·cicios dar cada peça tres tiros. 
Em todos os mczcs haverão trcs exercicios geraes de fogo, 
sendo hum de polvora sccca, e dando cada peça !l'es 
tiros; c dous atirando com hala ao alvo , podendo fazer 
cada peça oito tiros. 

Art. H. Os exercidos de fogo ao alvo, sendo á 
l'eht , fnr-se-lüio atirando aos alvos flnctunntes , cons
truidos, segundo o desenho junto, que se largarfto então 
com hum linguado de ferro pendente, para . dar-lhe es
tabilidade, procurando-se com o Navio as distancias con
l'enientes, observadas com o micrometro de Ilochon. Sendo 
Jlor~m fundeado, collocm·-se-ha o Navio na distancia de
terminada em frente de alguma praia, onde se levantará 
hum all'o, a fim de podet·-se aproveitar as )>alas, que 
se irão procurm· findo o exercício. Mas , se no porto , 
em que estiver o Na,•io, não houver praia idonea para 
o estabelecimento do alvo , então se usará tambem dos 
all'os lluctuantes, aos quaes se dará fundo com huma 
fatcxa nas distancias marcadas. 

Art. i2. O Navio Escola será guarnecido com as dif
fercntes espccies de bocas de fogo em uso na Armada. A 
lancha tcrú no competente estrado o seu ohuz de calibre 
doze, de cuja at·ma haverá tamhcm a bordo o reparo de 
t!íllnpanlw, propl'io pam desembarque. Os alumnos apren
der:to o exercido tle lOdn.~ as mencionadas bocas de fogo. 
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.Art. 13. O Commnndnnte do Nn1·io mao·cao·{o hum dia 
f~m cada semana para o ensino do manf•jo c exercido dr~ · 
fnzil , gt·anadas, c I11ais armas de mão ; podendo nestes 
dias deixar de haver o exercicio de artilhel'ia. 

Art. ilt. Durante os exercicios de artilheria collo
car-se-hão os Chefes das Brigadas, os Inferiores e os Cabos, 
de fórma que possão observar, e notar logo nas listas 
nominacs , de qnc devem estar munidos, aqucllcs que 
mais se distinguirem por sua pcl'icia c agilidade , c cs..:. 
pccialmentc quanto aos chefes de peça , na certeza das 
pontarias nos tiros, qne fizerem ao alvo. Estas notas serão 
entregues logo pelos Chefes de Bo·igmlas no Commnndnntc 
Instrnctor da Escola , que ~ts transmittirtl ao Com mandante 
do Navio. 

Art. 15. O Commnndante do Nario Escola enviará 
todos os mczcs á Secretaria d'.Estado, por intcrmcdio do 
Quartel General do Marinho , hum mappa dos exercicios 
feitos no mez antecedente , acompanhado de hum rcla
torio , dcclaranUo todas as oecurrcndas havidas nrssc pc
riodo , observações rclatifas, c a relação dos alumnos, 
que mais tiverem sohresahitlo nos excrcicios praticos c 
estudos. 

Art. 16. De
1 

seis em seis mezes , c achando-se o 
Navio Escola no _porto do Rio de Janeiro , procedco·-sc-ha 
a bordo aos exames para chefes de peça dos ,aJumnos, 
que o Commandante do Navio julgar mais habilitados, dos 
quaes se formará hmna ou mais turmns. Estes exames 
serão presididos pelo Commamlante do Navio Chefe da 
Escola," sendo examinadores o Com mandante Instructor 
da Escola , o seu immcdiato , r. os outros dons Chefes de 
llrigada. Os cinco Olliciacs mencionados comporão a Junta, 
que deverá decidir á pluralidade de votos da approvação, 
uu repl'Ovação dos examinados. O Commandante Gemi do 
Corpo de Imperiaes Marinheiros será sempre avisado pelo 
Commandantc do Navio Escola, para assistir, quercmlo, 
aos exames. 

Art. 1.7. Os exames versarão, n5o só sobre os exer
cicios praticos de toda a cspecie , nos qnaes os exami
nandos deverão mostrm·~se perfeitamente peritos, mas 
tambem:sohre· a parte theorica do lUanual, que são obri .. 
gados a saber, tudo combinado com as notns, que th'crcm 
anteriormente obtido, especialmente sobt·c a certeza das 
pontarhts .. c URO dnR im:trnmrmtos ~ que ns dil·igircm. 
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Art. 1 S. Findos os exames, o C.ommancl:lllh! •lo N:•
vio , como Chefe da Escola, pnrticipará ao (lu:H'ld G(~ · 
ncral da Alal'inha, c ao Commandantc Geral do Coq10 de 
Irnpcriacs Marinheiros, o resultado de taes exames , en
viando a relação nominal, c classificada dos alomnos "1'
pr·onulos, e copia das actns dos mesmos. exmncs. O C.om
mand:mtc Geral do Co1'po , ft Yista de tacs docnmcnl.os ~ 
organisart'1 a pr·oposta d::ts prnçtts, qnr. dc\'cm pas~al' a clw~ 
f'es de JWÇH , nenmpnnh:u!n ele !;tias ohSCJ'\'Ht;ões, c :1 cn
,·i:n·[t no (lu arte! Cenf~ral, pnra SCI' JH'éSPI11.c ao l\linist1·n 
e SPcret:u·io d'l~stildO da HcpartiçflO, a fim de oh ler a 
approração (lo (;orcJ·no ele Sna ~f:lfWst:uic Impel'inl. 

Art. 1 n. l\ ppmr:uln n proposta , ficarão as praças 
ru·omoridas consith~l'tulas H!lf'!'anns h:1hilitaclos, Jl;ll'<l c~:xcr
eer os lugnn!s de chd'es ele! pcc;a <I hordo dns Nados da 
l\rm:uht, c por is~o rl'grpss:n·fio no CJtH\l'tcl, parn <l':llli em
harc:~n~m ~ conformr. as IH·cessid;:dcs do scniço; scmlo 
Jo::;n r.::hslilnidos !Hl Escola por twvos ;:llumnos ~ para o 
que! ~c expcc!ir:1o p;;lo ()nartd {;cneral as ordens eonre
ukalc~. 

An. 20. Todo:. os n~fel'nuos. <lrpoLs rlc drelnrado~ 
tnes, na fúrma do 1\rrirso nntN:cdcntc, ns:trflo de hum 
tlistincth·o , CJI!C! consistir{! em huma prça de nrtilhcria 
feira <lc pnnno cscarhllc, c~ postn soh1·c a mnnga <la f:1nl:1 
do hr;~ço C!SCJIIC'I'tla ncinw elo colo,·cllo , e \"('tlCer;!o, sempz·e 
que f'~thrr·em r~mhai'GiHlo!i ~ como c!lcfc3 <lc peça , e pri
meiros calTegadorcs , n gruti!icaçflo diaria de sessenta réis, 
nHll'c;ala pelo Artigo 35 do He;ulnmcnro , nU~m <lo l'cs
llcclivo soltlo. O numero dm; hllJWri:ws ftl:u·inl:eirns mnis 
('qH•C'iafmcntc applicados no scnic:o d:1 nrlillwria • c ha
!JililtH1ns (.~omo w~l.enmos, p~rn occupar o lugar de cllc~fc~s 
tle w·r;a , c de primeiros (:nncgndorcs , poderú sc1· elc
Ytulo ai(~ f(lltl1'Cll1n em cndn huma Companhh1 , (Jcnndo :11 .. 
teratlo nesta parte , c no <zne rc5pcil;l ao distinetivo, o 
Arligo 2:1 <lo dito Hcgnlmucnto. 

Art. 21. O Omcial Com mandante das 1waças da Es
cola participart't todos os mcr.cs ao Commnndantc Geral do 
Corpo tlc lrnpcrincs I\larinhciros o esr·ndo tias ditns Jll'élÇtlS, 

e todas as ahcraçücs occorridns , (la mcstnn ~orte que 
fazem os Conunandantcs dos dcstncamcntos do referido 
Corpo, cmharcndos em Navios d' Arrnacln. 

J\I'L 22. O ~:1\"Ín Es(~ola {HHkr·ú SC'I' CUIJll'f'gaclo f'l:l 
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•1ualquer· commissão, que seja compativel com o fim es
pecial de semelhante estabelecimento. 

Art. 23. Os exercidos da Escola secundal'ia não ser
''irfio de obstacnlo a que as praças da guarniçfio propria 
do Nm'io fação os exercidos necessar·ios para-sua insu·uc
çao em Escola primaria , como em todos os Navios dn 
Armada , marcando o Cormnnndante pm·a esse fim os dias 
c horns competentes. 

Ar·t. 2h. Pela Estação competente da Repart.içfoo da 
1\·1arinha serão, fornecidos á Escola, ntío sú os exemplares 
do Manual do Artilheir·o de Marinha , mas tamhem os ins
trumentos, papel e utensis, fJIIt:! forrm nccessal'ios·fí marcha 
do serviço. 

Art. 25. O Com mandante do Navio Chefe da J~scola 
proporá quaesquer additamcntos , con·ccções, on altera
ções , que a experiencia lhe mostr·m· nccessarias, ou co na 
venientes ao presente 1\cgulamento. 

Palacio do Rio de .Taneir·o em 1 S 1le Ontnhro dr 
1850.- Afnnorl l'irim .Tnsta. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOllO 13. PARTE 2.• SECÇÃO nO.• 

DECRETO N.• 71h - de 10 de Outubro de 1850. 

Declara de primeira entrancia tiS Comarcas de Alara
llhllo, da Paranahiba, e da Carolina CJ'eadas 

na Prol'incia de . Goyaz. 

Hei por bem, em execução do Art. 1. • da Resolu
ção n.• 559 de 28 de Junho, e do Art. 7.• do t'espe
ctivo Regulamento n.• 687 de 26 de Julho· do COI'l'ente 
anno, Dccr·ctar o seguinte. 

. Artigo Unico. Ficão consideradas de pt·imeira en~ 
trancia as tres Comarcas de Maranhão, Paranahiba, e 
Carolina creadas na Pt·ovincia de Goyaz. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça , o tenha assim entendido, e faça execu
tar. Palacio do !Uo de Janeiro em dezenove de Outu
bro de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da In
dependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Impet·ador. 

Eusebio de Queiroz Coitinlw .llattoso Camara. 
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COLLECÇi\0 DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13, PARTE 2,• SECÇÃO hf,• 

DECRETO N. • 715 - de 20 de Outubro de 1850. 

Autor•~•a o Ministro e Secretario d'E.!Iado dos Negocios 
do lmperio: a de.• pender com a •·cspectira. Secretaria 
d' Estado no exercicio ainda aberto de 18á9 - 1850 
11 quantia de li.' 9. 265!}'tl58ã , alc'm da somma para 
nse fim consignada na Lei IV. 0 Má de 28 de Outu
bro de 18áS. 

A !tendendo ít insufficiencia do ct•edito votado no § 13 
do At-t. 2.• da Lei N.! 514 de 28 de Outubro de 18/iS 
para despezas com a impressão dos Actos dosl'oderes Le
gislativo c Executivo publicados pela Secretal'ia d'Estado 
dos Negocias d~lmperio, e á urgente necessidade de sa
tisfaze-las: Hei pot• bem, Tendo ouvido o Conselho de 
Ministros, na conformidade do.§ 2. 0 do Art. [j,• da Lei 
N. 0 589 de 9 de Setembro ultimo, Autorisar o Ministro 
e Sect·etal'io d'Estado dos Negocias do Imperio a deSJlcn
der com aqucllc objecto no exercido ainda aberto de 
i8á9 -1850 a quantia de. nove contos duzentos sessenta 
e cinco mil quinhentos oitenta c cinco réis, alem da •1uota 
para o mesmo fim consignada na. sobt·edita Lei N, • 51h 
de 28 de Outub•·o de 18á8 :. devendo este credito sup
plementar ser opportunnmente incluido na proposta que 
houver de ser presente ao Corpo Legislativo para sei' dc
finith'amente appt•ovado. O Visconde de l\lont'alegre, 
Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Minis
tros, Ministro e Secretario 11'Estado dos Negocias do Im
pel'io, assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeil·o em vinte de Outuh1·o de mil oitocentos 
c ciucoenla, vigcsimo nono da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magcstade o lmpemdor. 

Visi'Onde de tllonl'llltgrr. 
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DECHETO N. • 716 - de 20 de Outubro de 1850, 

Autorisa tJ 1llinistro e Secretario d'Estado dos lVegOCÍO$ 
do lmperio, a despender com a Presidencia das Pro
t•incias no exercício ainda aberto de 1840 - 1850 " 
quantia de R. • 8. 9á9;m005, alêm :diz so11una para esse 
fim consignada na Lei IV. • 514 de 28 de Outubro ele 
1848. 

Attcndendo á insufficiencia do r.r·edito dado no § 16 
do Art. 2. • da Lei N. • 514 de 28 .:,, Outubi'O de 1848 
pam desJrezas com a Presidencia das Pmvincias, e á ur
gente necessidade de satisfaze-Ias: Hei por bem, Tendo 
onvido o Conselho de Ministros, na conformidade do § 2. • 
do Art. IJ.• da Lei N.• 589 de O de Setembro ultimo, 
A utorisar o lllinistr·o e Secretario d'Estado dos Negocios 
do lmperio a despender com aquelle objecto no exer·cicio 
ainda aberto de 1840-1850 a r1uantia de oito contos no
vecentos quarenta e nove mil e cinco réis, alêm da quota 
pam o mesmo fim consignada na sobredita Lei N. •, 514 
de 28 de Outubro de 1848 ; devendo.: este credito sup
plcmentar ser opportnnamentc inclnido: na proposta, que 
houver de ser· pr·esente ao Corpo Legislalivo, para ser 
definitivamente approvado. O Visconde de 1\lont'alegre, 
Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Minis
u·os, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio 
do IUo de Janeiro em vinte de Outubro de mil oitocen
tos e cincocnta , vigcsimo nono da lndependcncia c do 
lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Visconde de Jlont'a{I'!JI'C. 

I 
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DECRETO N. o 717 - de 20 de Outubt·o de 1850. 

Autorisa o lflirtistro e Secretario ti Estado dos Negocios 
do Imperio a despender com o Correio Ger·at no exer
eicio ainda aberto de 18lt9 - 1850 a quarttia de 
12.437.)):>121, além da somma para esse fim consignada 
11a Lei N. o 514 de 28 de Outubro de 1848. 

Allendendo á insufficiencia do ct·edito votado no § 27 
do Artigo 2. • da Lei N. o 5111 de 28 de Outubro de 1848 
para despezas com o Correio Geral , e á urgente necessidade 
de satisfaze-las: Hei (101' bem, Tendo Ouvido o Conselho de 
Ministros, na confol'UJidade do§ 2. 0 do Artigo 4.• da Lei 
N.• 589 de 9 de Seteml>t·o ultimo, Autorisat•;:,o, Ministro 
e Secretal'io d'Estado dos Negocios do Imperio 11 despen
der com aquelle objecto no exercido ainda abet·to de 1849 a 
1850 a quantia de doze contos quatrocentos trinta e sete 
mil cento e vinte hum réis, alem da quota para O' mesmo 
fim consignada na sobr~dita Lei N. o 514 de, 28 de Ou
tubro de 18/tS; devendo este credito supplementar ser 
opportunamente inclui do na proposta, que houve•· de ser 
presente ao Con)o Legislativo, para ser definitivamente 
approvado. O Visconde de Mont'alegre , Conselheiro d'Es
tado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do lUo de Ja
neiro em vinte de Outul>ro de mil oitocentos e cincoenta, 
vigesimo nono da lndepemlencia e do Imperio. 

Com a Rnbt·ica de Sua Magestade o lmperadot·. 

Viscor~de de Mout'tdegre. 
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DECRETO N. • 718- de 20 de Outubro de 1850. 

Autorisa o 11/inis.tro e Sec1·etario d'Estado dos Negocias 
do Jmperio ··a despender com as Escolas menores de 
lnstmcçao Publica do illunicipz'o da Côrte no exercido 
ainda aberto de 1849- 1850 a quantia de 2, 252,ij')354, 
alhn da somma para e.ose, fim consignada na Lei N.• 
51/z de 28 de Outubro de 18!z8. 

Attcndendo á insufficiencia do credito votado no § 32 
do Anigo 2.• da Lei N. • 514 de 28 de OutubZ"O de 1848 
pnra dcspczas com as Escolns mcno•·es Uc Insu·ucçfio Pu
blica do Municipio da Cõl'tc; c á ur·gentc necessidade de 
satisf<IZe-Ias,: Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de 
Ministros'•; na conformidade do § 2. • do Artigo 4. • da Lei 
N. • 58!l de 9 de Setemln'O ultimo, Autor·isar o Ministro e 
Scct·ctal'io d'Estado dos Ncgocios do Impcrio a despender 
com aquelle objecto no exercicio aind" aberto de 1849 
a 1850 a quantia de 2. 252.)1)354 , al~m da quota pam o 
mesmo fim consignada na sobredita Lei N. • 514 de 28 de 
Outubro de 1848 ; devendo este credito supplementar ser 
opportunamentc iucluido na proposta que houver· de ser 
presente ao Corpo Legislativo , para >er definitivamente 
approvado. O .Visconde de Mont'alegre , Conselheiro d'Esta
do , Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tal"io d'Estado dos Negocios do Irnpel"io , assh11 o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Outubro de mil oitocentos e cincoenta , vi
gesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com 11 Hubl'ica de Sua Magestadc o Imperador. 

Vis<'onde de illont'alegre. 
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DECRETO N.• 719- de 20 de Outub1·o de 1850. 

Regula o modo por que det·em se1· processados os delictos 
e erro.• de officío , cujo conhecimento pe1·tence ao 

Supremo Tribunal de Justiça, ou d., Jlelações. 

Hei por bem, Usando da attl"ibuição que Me confere 
o Artigo cento c dois, pa•·ag•·apho doze da Constituição , 
Decretar o seguinte. 
· A•·t. 1. • Nos dclictos c c1•ros de officio , de que pela 
Constituição deve conhecer o Supremo Tribunal de Jus
tiça, c nos delictos, cujo conhecimento pertence ás Ue
laçõcs , o Ministro, a quem o feito tocar por distribui
ção, ordenará o processo , fazendo antoar á~ças· ins
tt·ucth•as, e procedendo a todas as diligencias n~ssarias, 
e depois apresenta-lo-ba em Mesa para relata-lo, na fórma 
que determinão os Artigos 20 e 25 da Lei de 18 de Se
tembro de 1828, e os A•·tigos 161 c 162 do Codigo do 
P1·ocesso Criminal '1 

At-t. 2. • O Presidente do respectivo T•·ibunal desi
gnarA essa mesma sessão para propor-se o feito , e im
mediatamente es~lher-se-hão por sorte tres Ministros, os 
quaes depois de instmidos do processo passarão em acto 
successivo, e em sessão do Tribunal que tivet• de co
nhecer do feito , a julgar se o denunciado, ou aquelle 
conu·a quem se houver dado a queixa deve ou não se•· 
pronunciado. 

Art. 3.• Todos os actos mencionados no·Artigo an
tecedente serão feitos em sessão publica do respectivo 
Tribunal nos casos, em que o denunciado , ou aqucllc 
contl'a quem houve1· queixa , estiver preso , ou quantlo 
o crime fm· afiancavel. 

A1·t. h.' Nos casos em que o denunciado, ou aquelle 
contra quem houve•· queixa não cstivet· preso, e o crime 
for inafiançavel , o rclatorio do feito , e o sorteio dos 
tres Ministros para a pronuncia , serão feitos em. sessão 
publica do Tl'ibunal, p1·ocedendo-se depois a julgar sobre 
a pronuncia em sessão secreta na presença dos Ministros 
do Tribunal , e do Sect·ctal'io. 

Art. 5.• Os Minisu·os, qne tiverem de julgar sobre 
a pronuncia na fó•·ma prcscl'ipta nos Artigos anteceden
tes, poderão antes disto conferenciar particularmente sob•·" 
o feito, com tanto que na mesma sessão se julgue sobre 
a pronuncia , <!Omo determina o Artigo segundo. 
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Elliebio de Qucit·or. Coitinho Mattoso Camat•a , do Men 
Conselho, Ministro e Secrerario 1l'Estado dos Ncgocios 
da J nstiça , assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Outubro de mil 
oitocentos e cincoentn , ''igcsimo nono dn lndependencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Eu.<rbio de Q1triroz Coitinho Afntto.oo Cmnnra. 
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GO!.T.ECÇ;\0 DAS LEIS DO IMPERIO IIO BRASIL. 

1850. 

TO>IO 13. PARTE 2.• SECÇÃO /i2.• 

DECRETO N. • 720 - <le 2h do Outubro do 1850. 

A ntnri.<tl o MiJll:<fl·o ··da Fazenda partr despender· rb"s 
2L612;zD51tO com .a inrpresSl!o dos actos 

d' aquelfe AI ÍIIÍS/t•rio. 

Nfio sendo sufficiente a quantia de cinco contos de 
réis \"Otada na Lei N. • 516 de 28 de Outnbro de 18lJtl 
para a impressão das Leis, Decretos e outros netos do 
Ministerio da Fazenda na rubrica - Thesouro Publico Na
cional -; Hei por bem , na conformidade do § 2. • do 
At"t. b. • da Lei N.• 589 de 9 de Setembro do corrente 
:mno, e Tendo Ouvido. o Conselho de Ministt·os, Auto
risar o Ministro) e Secretario d'Estado dos Negocios da 
t'azentla para despendet·' mais 21. Gi2;zD5lJO com o refe
rido objecto no Exerci cio de iSlJO - 1850; devendo o 
mesmo Ministro dar conia d'este ailgmento de despeza 
:1 Assembléa Geral Legislativa na sua primeira reunião, 
para ser definitivamente apJli'Ovada. Joaquim José Rodri
gues Torres, do Meu Conselho,' Senador do lmperio, 
Ministl'o e Secretario d'Estado dos Negocies da Fazenda, 
e Presidente do Tl'ibunal do Thesom·o Publico Nacional, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palaeio do 
Uio de Janeiro em vinte e quatro de : Outubt·o de. mil 
oitocentos e eincoenta , Yigesimo nono da lndepcndcncia 
c do Im pet·io. 

nom a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J naquim J n.<t' 1/odri!lur.< Torrn. 
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llECRETO N. • 720 A.- de 2h de Outubt·o de 1850. 

Concede a 11 onorio Francisco Caldas, por tempo de 20 
annos, o privilegio exclusivo para estabelecer e entreter 
lmma Companhia .de Omnihu.< entre a Capital do lm
perio e a Villa de lguassú da Prm,incia do Rio de 
Janeiro. ficando esta AI erd dependente em geral .da 
appromçtid da Asscmhlr11 Geral Legislntira, bem romo 
c/11 rln A.<semhléa Legislatim d' aquell11 Prorincia na 
parte que isenta a Emprc.<a do imposto da.< bal'l·eirn.• 
prorinciaes ~ e dos onus a que ]JO,f;.'Ul ·rstar sujeita pdas 
l~f'is tlt'tua/mente em t·igm· na mr.t•ma l~rm:inda. 

Conformando-Me, po1· Minha immediata Resolução de 
trinta e hum de Agosto do cor1·ente anno, com o pa
recer da Secção do lmperio do Conselho d'Estndo, exat·mlo 
em Consulta de \'Ínle e dous do mesmo mez: ·Hei por· hem 
Conceder a Honorio Francisco Caldas o privilegio exr.lusi
l'O, que requer, por tempo de vinte anrios, para por si 
ou por meio de humn Cotnpanhia estahelecer e entt·etet· 
huma linha de Omnibus entre a Capital do lmperio e a 
Villa de lguassú na Provincia do Rio de Janeit·o, segundo 
as clnu~ulas c condições, que com esle :baixão, assignadas 
pelo Visconde de Mont'alrgt·e, do Conselho d'Estado, Pre
sidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do hnperio ; fic3Ddo porêm o mesmo 
privilegio em geral dependente da approvação da Asscm
hléa Geral Legislativa, bem como da da Assembléa da re
ferida Provincia na parte relativa á isenção do imposto das 
haneims provinciaes c dos onus a que a Empresa possa 
estar sujeita pelas Leis actualmente em vigor na mesma 
Provincia. O referido Ministro e Secretario d'Estado assim 
o tenha entendido, e faça execntar. Pala cio do Rio de 
Janeiro em vinte e quatro de Outubro de mil oitocentos 
c cincoenta, vigcsimo nono da lndepcudcncia e do lm
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Alont'alegre. 

I 
I 
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Contlirõcs " que se rt'(trc ti Decreto desta data. 

Ar·t. 1. • O Empresar·io Honorio Fr·nncisco Caldas , 
por si, ou por meio rle hum a Companhia, cstnlJclecerá 
c entreterá huma linha de Omnibus entre a Capital do 
Imperio c a Villa de lguassú da Provinda do Uio de.Ja
neh·o, fnzendo pelo menos h•1ma vic.tgcm por dia. 

Ar·t. 2.• Os Omnihus serão da lotação de oito a 
dczeseis pessoas, sendo os da. pl'imeim lotação puchados 
por duas parelhas, e os da segunda por Ires, segundo 
i.l concorrencia que hou\'CI". 

Art. 3. • Nos Omnibus haverá por· baixo de cad;~ 
i.lsseuto hum cscnninho, no qual cada passagcii'O poderá 
conduzi•· h uma mala t!om roupa, cujo peso não cxceUcrâ 
de oito libr·as. 

A1·t. h. o O p1·cço de passagem de cada pr.ssoa serrr 
fixado entre seis a oito mil réis. 

Art. 5. o A Empresa terá quatro pontos, sendo hutn 
na Cnpital, outro na Villa d1! Jguassú, e dous no centro 
da linha em ,Jistm!cias· iguacs pal'a a muda dos animaes. 

Ar·t. 6.• Os 011mibus par·tirão dos dous pontos ex
tremos ás seis horas da manhã de cada dia, podendo 
porêm haver olter·ação de meia hora par·a mais ou par·a 
menos, conforme as· estações; e terão nos pontos ccu~ 
traes a demora precisa para a mudança dos animaes. 

Ar-t. 7. o A Empresa construirá á sua custa hum a 
ponte de madeira de lei , com toda a segurança, no Ui o 
do Botas, a qual dar·á transito ao publico, incumbindo-se 
da sua conservação durante todo o tempo do Jll'il•ilegio. 

A1·t. 8. o A Empresa t•clJaixará fl sua custa ~~ estt·ada 
do morro denominado d, Agua Doce, cuja posição ingreme 
difficuJta o transito aos canos, e cuidará na sua conser
vação. 

Art. 9. • No fim do pr·il·ilegio a Empresa entregará 
ao Go,·e•·no a ponte de madcir11 no estado em que se 
achar, independeute de <Jnalquer indemuisação; se pOI'êtn 
construh· a ponte de pedr·a, o mesmo Governo indemni
sará a Empresa segundo o estado da ponte. Igualmente 
sem indemnisação alguma entregará a sobr·edita estrada 
rebaixada. 

Art. '10. A administr·acão dos Omnibus dará con
ducção gratuita âs malas dos Correios dos dous pontos 
de partida, e de quaesquer pontos intermedios, que por· 
ventura cxistão, ou \'cnh:io a existir. 
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Art. 11. O privilegio concedido ;i Empr·esa durara 
por vinte annos em favor do Empresario ou Empresarios, 
•eus herdeiros e legitimos successores. 

Art. f2. Conceder-se-Ira á Empresa a isenção do 
imposto das barreiras tanto gcr·aes, como provinciaes , 
bem como de <Jualquer onus actualmente decretado pelas 
Leis em vigor. 

Art. f3. A EmJn·esa estabelecerá a linha de Omni
bus dentr·o do prazo de dous _ annos, contados da data 
da confirmação do privilegio , sob pena de ficar o mesmo 
de nenhum elfeito. 

Ar·t. 1la. Pela infracção dos Ar·ts. J. n, 2. ", 3. o. h .... 
5.", 6.", 7. 0

, 8. 0 e 10 solfr·erá a Empl'esa hmna multa 
de cincoenta a duzentos mil réis, a qual lhe será_ imposta 
a arbitr·io do Gover·no, c applicada ás despcr.as da Caoa 
de Cor·reccão. 

Palaci~ do 1\io de Janeiro em 2/r de Outubro de 
!HfiO - Vi.<colld<' de Mo11t'nfrgrr. 

---~ 
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COLLEG<;Ao IHS I.E!S DO IMI'Eil.IO llO BllASII .. 

'Pl"O ·(3. !•AUTl: 2. • su:<;ÃO 43. • 

llECI\ETO N. • i~ L - d" ~i\ de Outubo·n de 1850 • 

. luturisa o J/ inistro dll l~'a:ewla para dt•.o;pentler nwi~ 
\J. 080.7J;lti /1 fOill a 1'ypograpltill ,\'m:iowtl. 

Sendo insuflidente ;, 1111antia de 33. 000~000 con
signada no § 15 do Art. 7. • da Lei de 28 de Outubro 
de 18h8 pao·a as despezas da Typographia Nacional no 
Exerci cio de :l8!oll - 1850; Hei poo· bem na eonroo·midade 
do § 2.• do Art. h." da Lei N.• 580 de 9 de Setembro.•,,, .. , -: 
ultimo. c Tendo Ouvi<~O o Conselho de Ministros, Au· , , 

1
• 

Lorisao· o Ministro e Seco·ctao·io d'Esta<lo dos Ncgocios da 
Fazenda pam despendet• mais ll.OSO,i!Jio74 com a rererida 
rubrica al~m da somma ;,tcimtl dita; devendo o mesmo 
l\liuisti'O· da1· conta cl'este angmento de despeza ;.\ Assem .. 
blêa Geral Legislativa na sna primeit·a reunião, pam ser 
rlefinitivamente appi'Ovado. Joa<1nim ,Jos6 1\odl'igucs Tm·res, 
do Meu Conselho, Senador do lmperio, Ministro· c Se-
r:retario d'Estado dos Negocios da Fazenda c Pt•esideute 
do Tribunal do Thesom·o l'oblico Nacional, assim o tenha 
entendido, e fal'" executao· com os despachos neccssarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte' c cinco de Outubl'o 
de mil 'oitocentos c cint~ucnta. ,·igesimo nono da Inde
pendenciil c do lmpcrio. 

Com a Uuhrica de Sua Magcstadt! o lmpt'rador. 

Jo'''lliÍm .José llot!riyue., Torres. 

T' 
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IIECIIETO N.• 722 - de 2~ de Outubro de 1850. 

Contem lnstrucções para a execução da Lei n. o 602 de iH rf,~ 
Setf'mhro d'este anno, que deo -not·a. orga.nisaçào IÍ 

Guarda Nacional. 

Usando da nllribuição CfUe'Me confcn• o Al'l. 102 §i 12 
da Constituiç;io, e para execução. da Lei n. o 602 de 19 de Se
tembro d'est.e unno, Hei pol' bem. que se ohsenr.m as se
gnitltcs ln~trntçücs. 

TITULO I. 

Da. organi.~arilo e traballws dos Conselhos dt• Qualifh:arclrJ. 

~ , ~.J Art. 1 . .., o_, Prc.sidcntcs de I'roYincia, logo que roce-
."'· ~ Cercm oiiicialmentc a Lei N.' 602 de 19 de Setembro do 

·~~~ corrente anno com as presentes Instrucções , expedirão as ordens 
ueccssarias a fim de que se reuna em cada Parochia hum 
Conselho de Qualificação , c em cada Municipio hum Con
selho de Hc\'isla, para fazel'Cm o novo alistamento e classifi
fa~ilo dos Guardas Nacionaes. 

I. 

i·' 

I 
I 
' 

lgnaes ordens serão expedidas pelo Ministerio da Justiça 
para o Município da Cdrte. 

AI'!. 2.' O Conselho de Qualificação constará de cinco dos 
actnaes Olliciaes da Guarda Nacional' CfUCI' encctivos ' quer 
refotmados, sendo a sua nomeação feita no Município ,da Cdrte 
pelo Governo, e nas Províncias pelos Presidentes, que po
<lerão delegar esta faculdade aos Commandante• Superiores , 
~!~ o julgarem conveniente. 

Al't. 3. • Não poderá ser Membro do Conselho de Qua
Jifkal,'ão o Otlidal · mais graduado do l\funicipio, nem qualquer 
onlro qno tenha de fazer parte do Conselho de Revista como 
Juiz l\Iunicipnl, ou Vereador. 

Art. 4. o Não havendo no l\Iunicipio o necessario numero 
de Oillciacs em circumstancias de servir, poderão os Conselhos 
ser compostos de trcs . 1\Iembros somente~ e se ainda não for 
isto possivcl serão nomeados Officiaes Inferíores, Cabos, oí{ 
(Juardas para supprirem a falta, com tanto ·que tcnhüo as 
<IUalidades que a Lei exige para ser Oillcial. 

As nomca~Ocs dos 1\fcmbros de cada Conselho serão irn
lllediatarnrute publicadas <'Jll Ordt'tn do dia, c pela Imprensa 
nndf' a .hourCI'. 

.\rt. 5. 0 ~f.'I'Ü Presidente do Consrlho o Ofiidal mais gra--

\ 
r 
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duado d'en!re os presentes, e dada a igualdade de gradua
\·ilo o mais antigo no Posto, ou o mais velho em idadt>. 

Hum dos outros .l'rlembros designado pelo Presidente ser
' irá de Secretario , podendo ser coadjuvado nos trabalhos de 
esct'iptura•;ão por pessoa de sua escolha , ou por algum 
Oficial lnferim•, Cabo, on Guarda Nacional, cuja nomeação 
.sm·á requisitada pelo .Prcsidr,nte· do Conselho ao Commandantc 
fio Corpo. Companhia, ou Secção, que houver na Parochta. 

Art. fi." Para haver Sc•ssào hc indispensa\·el a presença 
de ti·es Membros, inelnido o Presidente, <JUC sú votará em 
1mso de empate, ou no de imposic;.ão de 'Omita. 

Se se tJ·atar de multar algum dos ~lembras do Conselho 
que esteja preseute, não poderá esse l\lcmbro votar, nem as
sistir á votação, nem se.· substituído: em tal caso será válida 
a dcliberuc;.rto que tomarem os outros, ainda que sr.jão somente 
dous; e sempre que hom'er empate sobre a imposi1;fi.o dC' multa 
eonsiderm·~se~ha rejeitada a proposição. 

Art. 7. 0 Se as Sessões .se :interromperem por não ·estar 
c;omplelo o numero de tms, os dous que comparecerem con-. 
Yocarilo hum OJlieial, e na sua fulta hum -Inferior, Cabo, ou 
tiuarda, que lenha as qualidades de Olllcial; c se comparecer 
hum só Membro durá disSo parte ao mais graduado Oficial 
clfectivo, que· houver no .Munieipio, para que faça· a nomcafião 
de dous. Os 1\Jembros assim nomeudm scnirfio até que com· 
pareção os impedidos, ou quo nova nomeação. seja feita na Côttc 
pelo Governo, c nas Províncias pelos Presidentes, ou pelos 
Commandantes Superiores, a cujo conhecimento se fará logo 
c:hrgar o occorrido. 

Os dias de intermp.;üo não serão contados nos pruzos de 
que tratão os Arts. J.O e 3;1 destas Insh·ncf;üm~. 

Art. 8. o O Presidente du Conselho logo que receber a 
sua nomeação com aS ordens c:ompctcntcs as communicará aos 
outros Mcmbt·os, e expedirá Editaes,_ que ·.serão aflixados na 
potta da 1\lalr·iz, e nos diversos -.Districl.os da }larochia, c pu
blicados pela Imprcma, se ror possivcl, annunciando a rcu· 
niào, que. deycrá começar no 15.0 dia, contado da data dos 
mesmos Editrws, c avisando n~r partes inten•ssadas na qunli
licação para que allegucm seus direitos na 'fúrma prescriptn 
pelas presentes Instrucções. 

Al't. 9. • O Conselho reunir-se-ha na Casa da Camara .Mu
nicipal , no Consistorio da Matriz, ou em algum outro ediflcio 
publico, que deverá ser· lhe franqueado pela Autoridade f•ompe-
ten te á requisição do seu Presidente. . .. 

Não ha\'endo cdiflcio publico, que seja proprio para es!P
fim , servirá alguma casa particular designada pelo mesmo Pre
sidente·, prcrerindo·sc as que c;;tivcrcm situarias em povoado, 
ou mais pr·oximas ás l\latrizc.-;. 

O lllf!lll' da rr1mii'i«' !'f'l';í I:HHhrm indirru1o no: Elli!;w.;, 
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Art. 10. Cada CouS<·Iho de tjualittcação deverá eouduh· 
os seus trabalhos da 1.* reunião no espa\'.O ele 1~í dias ao 
mais tardar, funccionando dimiamente desde as 9 horas da 
manhã até as 2 da tarde, r, das .'j. ás (j so a alllucncia de nl·
gocios o exigir. 

As Sessões serão sempre celebradas á portas abertas, ad
mittfndo-sc espectadores, com tanto que não pcrturlwm, 1u~m 
t•storvcm a regularidade dos tmbalhos. 

Art. 1 J. J)o que occorrer de f'ssendal em cada Sessl1o 
Uhtria fará o St•crelario mu cadano propl'io hum apontamento, 
qne ser<.i nssignado -pol' todos os :\lembros ,. para sN'lil' de buse 
á redacçilo das duas Actas, de que trata -u Art. f!.O. 

Art.. 12. Os Commandantcs Superiores, ou os Chefl'S dt• 
Legiões, nos 1\lunicipios da sua resichmcia, c nos outros ns 
Comnlantlanles do.; Cm·pos '·Secções,~ Companhias aYulsas J't•
metterão ao l,residcnlt! d~ cada Conselho, a tempo de lhe .sm· 
entregue antes da sua 1." Sessão, huma· J'('laçãu por Compa
nhias dos actuaes ·omciacs e {}uardas que pertçncercm á Pa
I'Ochia, com distincção dos· do sm·viço ordinario e da rcsenn; 
o Juiz dt' 1'az do IJistricto da Matriz, " os das Capcllas Cu
radas os· livros da l\latricula. da Guarda Nacional, qu1~ se ach;t
rem nos respecthos Cartorios em virtude do Art. 17 da Lei de 
18 de Agosto de 1831; o l'l't•sidcntc da Camam Municipal huma 
copia authentica da ultima lista dos Cidadilos votantes da ·p,.. 
rochia, cxtrahida do livro ·que deve existir no seu Archivo 
como determina o Art. 37 da Lei de 19 de Agosto de 18'•6; 
r o Subdelegado de Policia de cada Districto da mesma Pa
l'ochia h uma relação: nominal, . organisada por Quarteirões, e 
em ordem alphabetica, dosCidadãos nella residentes, que li
verem a idade de 18 a 60 annos, declarando a profissão; renda, 
e estado de .cada hum·; ·se tem, ou não, filhos, sendo ·casado 
ou viuvo; se for lllho família sem renda propria o nome do 
pai e a sua renda; c se fm· administrador uu feitor de fa
brica, ou fazenda rural,, ou de fazenda. ·de gado, ou caixeiro 
de casa de commercio, o nome de: seu amo, ou patrão. 

Os Presidentes de Província farão as convenientes- recom
mendações aos Funccionarios acima: mencionados ·para que não 
haja falta, nem demora no cumprimento deste dever. 

Art. 13. Os livros e mais papeis, de que trata o Artigo 
antecedente, servirão de informaçao, c de base aos- trabalhos 
do Conselho; mas a falta de qualquer delllls nüo obsta1·á ;is 
~nas dcliberacões. · - -

Para. apufar a qualificação, c classificação dos Guardas ~a
donaes deverá o Conselho não só dirigir-se pelo conhecimento 
{tne th·er das circumstane-ias. de cada individuo, mas tambem 
receber, para ser tomado na conside:raça.o de que· for digno, o 
requerimento de qualquer Cidadão , que se julgue com direito a 
s<•r inelnirln. ~wlnido.ou di~õpPil"~Hln rio Sf'l'ri~o da f;n:u·da Na1•in· 
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nal, ou qne queira renunciar a dispensa que a Lei lhe conc(~de ; 
e ainda exigir as informações que julgar neecss:wias dos Pamchos, 
Juizes de l)az, Delegados, Suhdclegados, c de quacsqucr outrn~ 
Vunc~inarios Publicos, que c•m razão do seu ollieio· d<•vão.pms
ta-las. 

Estes Funccionnrios podcl'ão faze-lo por cscripto, ou· vcr
halmcnt.c· perante o Consclhn. 

Art. 1fl.. O Conselho alistani para a (iunrda Naêional: 
t.o Os Cidadiíos 1h'asilciros residentes na Paror:hia, qtm 

tircrcm a renda liquida dt·.· d1m•ntos mil réis annlliH'S · por 
bens de raiz, industria, 4:nmm<'rrin, ou emprrgo·, e a idade 
maitH' de 18, c menor de üO nnnos. 

2.0 Os. Cidadãos filhos fumilias que tivrrcm a idade mm·
t~ada no § rmtccedente, ainda CJHC llu-~s falte renda pr·opria, 
se a de Sl'US pais for tanta crue, dhididu, t:aiha a IJHantia ct~ 
duzentos mil réis a cada hum. 

Art. 15. A avaliaçilo da l'f'nda licrnida serli feita segundo 
as regras cstabrlccidas em rirl-ude da l.ci regulamentar. das 
eleições, c não poderá ser dispensado da Guarda Nacional a 
prct<'xto rlc falta ele renda o Cidad;lo quo- se nchar incluidn 
na lista dos votantes ultimamente H~ita. 

Art. 1G. Os filhos fámilias, a quem, dividida a renda pa~ 
1erna, não couber a quantia de duzentos mil. réis, como 
PXige o § 2 • do Art. 14, não serão alistadds, c em tal caso 
dar-se-1m ao pai a faculdade de preferir a isenção da sua 
propria pessoa, ou' a. do ·filho, ou filhos que designar om re
querimento dirigido ao Conselho de Qualilicação. 

O ·pai, que não usar dt•sta faculdade, será alistado com 
o filho ou filhos mais velhos, ató o numero quo corresponder 
a renda. 

Art. 17. Exceptuão-se do alistamento: 
1.0 Os que por molcstias incnraveis se achm·cm inhabi

Jitados pnra qunlqucr SPI'\'if;o. 
2." Os Senadores do Impt'l'io. 
3. 0 Os Ministros, os Conselheiros d'l~stado, c os P!'esidentcs 

de Prm'incia. 
!r-. 0 Os Officincs, c as l)l'aças cffectivas do Exercito c Ar

mUda, dos Corpo . .:; Policiacs pagos, c da Imperial Guarda de 
Archeiros. 

As P1·aças reformadas c honorarias scri'io 'incluidas na lista 
do scrviç,o activo, ou da rcsPJ'Va, conforme a sua idade, renda, 
c mais ch·cumstancias. 

5. o Os Clerigos de Ordens sacras, c ·os Religiosos de todas 
as Ordens. 

6. o Os Magistrados pcrpetuos. 
7. 0 Os Carcercims, c seus AjiJdantes. 
8. 0 Os indi,•idnos matt·icnlados nas Capitanias do Portos, 

conformt~ ns cnndi<:õr•'i quP f'~iilahl'l,.ef.>l'f'lll os 1\•·~nlruwmlos do 
~~OVf'l'llO. 

í ~ 
I 
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Art. 18. DJ tudus o> Guardas qualificados ( compreheu
dendo-se lambem os actuaes Officiues) orgauisar-se-hão duas 
listas, sendo huma dos que deverem pertencer ao set·\·iço activo, 
e outra dos da reserva. Todos aquelles que não se acharem 
comprehendidos nas excepçúes do Artigo antecedente, nem forem 
incluídos na lista de reserva, pertencerão á do seniço nctiYo. 

Art. 19 .. Na lista de reserva serão incluidos: 
1. 0 Ü~ QUC por lllO)t"Stias inellfa\'eis se acharem inCUJlU7.CS 

para o serviço actho. 
2. o Os ·maiores de 50 rmnos. 
3.0 Os-Juizes .Municipa1•s c dt~ ÜL'phãos, e Promotores J•n~ 

l>licos. 
4.~ Oi Tabelliíies e 'E:;crivãcs. 
!)."' Os Jnspectort"s de Qtmrl<'irão, f' Officiaes de Justh;a, 

>alva a limitação do Art. nu. 
G.o 0:> Adn>gados, )lrrlitlos, Cirurgiões, e Doticarios, que 

tiverem titulo legitimo, c rstiH•rern em elfectiYo exrrcicio de 
suas profissões. 

Os mencionado. uos ~:ii 2. • e G. • deste Arligo pod.,r1io 
ser induidos na· lista du st~n·iço acf.iYo, se o I"CtJnerm·em por 
Pscripto ao ConSP.Jho, tleclarnndo que renunl'iü.o a dispensa (I1W 
:1 l..ei lhes concede. 

Art. 20. N;ío po!lendo o C:onsclho saber exactamcntc a 
idade do indi\·iduo, que honn'l' de qualificar , ou excluir da 
Guarda Nacional, hastm·á que mencione na matricula a qu~ 
lhe {Jm-ecer Jll'O\'UH~l, c a parte interessada em mostrar o con· 
trario Ucn~rá fazc·lo por-cet'lidüo de baptismo, ou justificação; 

Art. 21. A incapacidade proveniente de molestias deyc 
constar de ntteslnçücs juradas <lc Facultativos, ou de Fuuccio
narios Publicas, c outrns pessoas caractm·isadas, se no lugar não 
hom'er Facultativo; mas o C:ohselho de Qualificação poderá exigir 
f{UC o propl'io indiYiduo se lhe i.'Pl'Cs<•ntc para se~ r inspcccionado, 
~·~ o julgar nccm;sario. 

Não sú os Cirurgic1l'S da Guarda Nacional, mas lambem 
outros l<'acnltath·os, que residil·cm nos lngams da reunião dos 
Conselhos, de,·m·ão pn~slar~sc quando por cllcs cmnidados para 
fazerem tncs inspccc;ões. 

Art. 22. As listas, de que trnla o A11. 18, deverão ser 
cscriptas em fôrma de mappa, c divididas pm· Qua1icirões , 
segoindcrse a·ordem nlphabeticu em cada hum delles, c a nu4 1· 

mcrica do principio ao fim de cada lista ' de sorte que o ultimo r 
numero indique o total dos alistados. Na 1. a .acusa inscrevcr4 se-ha /·. 
o numero correspondente a cada indh·iduo; na 2.1l o seu nome 
por inteiro; na 3. a a idade; na ! ... a o cst.arlo' declarando-se 
se tem, ou ·não, nlhos, se for casado, ou ,·inYo; c o.nome do 
pai e sua remia, se for filho familia sem renda propria; na 
;;, a a profissão ou emprego, mencionand()-SC o l)osto que por 
ventura j:í o~r.np1• na flmmla Narional: t• ~ fm· administrador, 
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ou ft~itol' de fabrica , ou fazenda rural, ou de fazenda de gado, 
ou caixeiro de casa de commercio , o nome do amo, ou patrao, 
e o capital conhecido, ou presumido da mesma casa; c na 
6. a a renda; ficando por ultimo hmna casa para obscrva~ões. 

Quando o Cidadilo for incluido na lislu de reserva, por 
padecer molcstia que o impossibilite para o serviço nctivo, l'ar
se-ha disso expressa mençtlo na·casa de nbservaçties, declaran
do-se .a natureza da moh•stia, t' o nonw de qnem hotner pas
sado a alleila4;ão. 

Al't. 23. Se o Conselho •·onhcc•••· qnc o Cidadno qualificado 
Gua1·da ~acionai deve sct· dispensado de todo o seniço ,. ou 
somente·: do actho, pm· arh;.u·-se comtm•ht•ndido nas disposi
t;íít•s de .algum dos S,§· dos Arts. 2.' .. e :m das presentes Ins
h'uc~~ões, fará disso expressa mcnc;ão na casa, de obsenaçõcs 
üa rcspt'l'tiYa lista, ainda que a pm·te intl'l'l'Ssada o não ru
qneint. E se esta fizer constar ao Conselho que renuncia a 
dispensa que a I ... ei lhe concclle, será isso ignahnenle declarado. 

Se ·o Guarda Nacional quaHilcado para o servi~'O actiYo for 
o innão mais velho de orphüo~ mtmon•s de pai c mal , o filho 
unico, ou o. mais velho dos filhos, on dos netos de h uma 
lÍll\'a, ou de hum ce!,"', nleijado, uu st•x<tgenarin, a queJn 
sin;u de amparo, será is[o tam!Jt~m th•clamdu na casa de obser
.vat;õcs, para, que se. fa(,ia l'lfectinl n faym·- que lhe· concede o 
.\1'1. 123 da "Lei , quando tenha de SI)!' designado para •crvh· 
em algum Cor-po destacado. 

_\rt. 2'~-o Serão dispensados de lodo o serviço da.Guarda 
Nacional, não obstante achm·em-sc incluidns em qualrtuer das 
listas, se nilo declararem ao Conselho t{HC se prcsUio volun~ 
lm·iamcntc: 

1.9 Os Deputados á Asscml,It~a G1~rat Legh;latha, c. os 
Membros das Asscmbl~as Jlrovinciacs , dr.stlc que Hll'cm eomo 
lacs rcconhccitlos. 

2. o Os Juizes do Orphüns, l1rumn(orcs l1ublieos, c lns
Jieclores d1~: Quarteirão. 

3. o Os Professores, c os Estudantes matriculados nos Cursos 
J m·idicos , Escolas de Mcrlidna , Scminm·ios J~piscnpacs , e ou
tras Academias, on Escolas publicas, com tanto que etrecti4 

rc1mcntc as frequentem; c O!'i dos Collcgios, ou Escolas particu
lares' á bem das quacs for f:ont:('!dida pelo Governo i~ual isenção. 

·\..
9 As pessoas eiTectivamentr: empregadas no l'if'niço in

terno dos Hospitat's, c outros Estabrlccimrntos de Caridade, 
salva a limitn•;ão do Art. 60. 

5. Q Os Ofllciaes Honorarios do l~xcrcito , e do Corpo de 
:\lunicipacs Permanentes da Córte, os das extinctas Milicias que 
não Ycnccm soldo, os de Ordenanças , e da Guarda de Honra , 
(fUP- não tiverem legalmente perdido as suas 11atentes; bem como 
os (;uanliiS de Honra (por competir-lhes a graduação de Alferes), 
:-;aho o caso prcYisto no Art. il6 da Lei. 
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Os Juizes ::\hmicipat~s, Heh•gados, c Subdelegados de Poli
da, t~ os .luizcs de Paz deixarão, durante o cll'cctivo cxet·cicio de 
seus cargos, de servil· na· Guarda Nacional, qucl' como simples. 
Guardas, qum· como Ofliciaes, na fórnm do que dispõe o Art. 
16 da I..ci. 

Art. 25. Serão dispensados do serviço actho, niio obstante 
ucharcm-sc comprrhendidos na lista respcctirn, se nilo declu
IT{i'ern ao Conselho qw~ se pt'c.•st.no lolnnt:tt'iamcnle : 

Lo Os \'PrP<tdOI'I'S c~lff't.:lin•s das Camaras .Muuicipal's du
rante o qnadriennio da sua sencntiu, c o.i seus Supplr.ntrs em 
qnantn os suhstitnia·c•nL 

2." Os _Emprrgadns das .\dministraç.tit'-", e Agcneias dos 
C•IITPios ch1s Cidarl1~s c Yillus, COIIIJH'PIIendidos os Carlt•iros, 
~· senentes, tl tmlos os c;omludor·c·s ele mal<1s. 

:;." O proprit•l;lrio, nu ltum udministnulor, on fcilnt· ele 
nula Jithriea, ou fazPJHia rurnl, lflll~ c·tmlht•r 20, ou muis 
lrahalfladt)l'CS, li\.l'I'S_ OU t•SCJ'i.tli)S, ell'!•cfi\Hiflenlc (!lnprcgaf)OS. 

í." Hum \'iHfiH'iro, capataz, on li_~ i to r de c::Hia Jilzenda 
dP gado, qw~ produzir dne.oc•nfa, ou nwis cL'ias nnnualmenlc•. 

5. 0 Att·~ Ires eaixc~il'tiS de rada humn cnsa de l'OIHIIII.'I'fio t 

nadonal ou <•strangPira, c·onf'oruw n disposto no Art. ~8. 
Art.. 26. A J't'S(Wito das pt>ssoas ITIPJteionadas nos ~% 3." ~~ 

·,_.. do .-\!"lig-o antt·c~t·dPntn ohspn·al'-!'1~-hilo ns Sl'IHiintPs l't•t.n·Hs: 
~ J ." O prnpridario da fit!Jrka, ou Jhzenda rural , CJIIB 

·llf·lla rc~sidil· , lt•rá a lltcnldadn de pn•ferir H di:-pl'nsa du sua 
prnpria pr.ssoa, ou a fio aclminislradtw, ou lfoilor que riPsignar 
f'lll n~qurrimrnlo dirigido no Cousf'lho de (._!ualilieiH;iio. 

Na falta dt•sta dPSif:!:IHt~fm sPn't o Ull'SIIH) pwpl'ielario o 
flbpf'usndo. 
~ 2." Se n pmpl'iclat·io niío residir na fabrica, ou fnwwla, 

não podeni gozitl' pf~ssoalmeule do falOf da L('i, ficaudo-llw lo
flalia il liwuldachl de dn~i~lliH' o administrado!' ou feilor, CfiH~ 
'lt'Ya sf'r com prrfrrenda clispPnsaflo, quando lt·nha 111ais flr~ 
hum. 
~ 3." ~r, o proprirlarin t•xel'l.'t'r .Empn·~o publico qne llw 

dê direito a ser di!!ipeusado fio servi~."O da Guarda Nacional, 
nem por isso aeixa de poder se-lo o administrador' ou hum 
ft•ilnr á sua escolha. 
~ r._. o O proprictario da fazenda de gado poderá igualmente 

dt•signar o \'aquciro, capataz, ou fcilor, que deva ser com 
prefi.•rNtcia dispensado , quando tenha mais de hum ; c se o 
nnn fizer será prcfcl'ido o mais ,·clho em idade. 

Art. 27. Só poderá ser rcconhcchla como casa do com~ 
mt•reio , para que fiquem os seui caixeiros dispensados do scr
''it;o da Guarda Nacional , nquella , cujo dono se achar ma
tric·.ulado em algum dos Tribunacs do Commcrcio do Impcrio 
na lürma do Cotligo respectivo, c fizm· da mercancia pro
fisstío lmhitunl. 

--~~-~~---------~ 
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Sti pudel'i.Í ser rt•eonheeitln tomo caixeiro, nu Guanln-liHns, 
i.\!{ttclle qw•. tiver mcdJido, e feito inscrcn~L' em tllgum dos Tri
buuaes do Commcrcio huum nnnwa~;.ão por cscripto do seu 
patrão, ou preponente, nu fôrma determinada pelo mesmo 
Codigo. 

Art. 28. Da f!asn de rommcrcio que th·rr, ou se pl'Csumh· 
ter, de Cllpital alt~ 20 .000;-) St'L'Ü dispensado do scnit;o activo da 
(iwu·da Nadnnal hum caixl'iro; 1111 que tili'L' mais dt~ 20 até 
Gn.ooo~ dons· caixeiros, e da q111~ tiw1· mais de HO.OOO:; trt.>s 
caixeiros. 1\'as Cidades pon\m do Rio de Janeiro , Bahia, 
lledlb, e Mamnhão scní IH't'ess;u·iu o dobro do cada h uma 
dt'slas quantias paa·a CIUC tcnllãn lugar ns mesmas dispensas . 

• \rt.. 2H. O dono da t'Hsa, ou o sorio gerente, se ella 
pt•rlt•nceL' a h uma socic<laclt•, ll~rci a faeulllade de designar 
u eaixf'it·o , ou rnixt~iro~ t(llt' dt•\flo t~nm pn•ft•rt•nria. st~r dis
pensados, •ruando o não pos~iio St'l' todo~, c na . Ih !ta de de· 
sig'lmçao serfio preferidos os mais lt>lhns t•IIJ idmll'. 

0.-; l:uanla-lhros st.~rão pant t•sle fi111 t:onsitlerudos t•omo 
caiXf'ÍI'Os . 

.. \rt. :10. 1•:m qunnlo lliin for possin~I o inlt'irn '-~tllnpri· 
nwnto tios ln~s .\rligos anfpt•t•tlt•nlt•s, pm· dt•prnder tia t•x.t~en~;lo 
elo Cmligo, os Consdhos- dt~ ()ualilica~;.ão e fie Hevista mm
sidei·anio cmuo easas de t:omnwn~io IHJnellas f(IIC· se aehan•m 
abertas com licmu;a tias n•s1wdivas Carnarns 1\lunidpaes, c 
honycrmn pngn os impostos tiPvidos; e como caixeiros os in
dividuns ti'W se <wharcm t'lllpregados no sel'Viço m_lmmct•cial 
das dilas casas, ou forem clcdarados lars em allestnçües dos 
~tms donos assignada!; com fhlfl!; testemunhas; mas nenhuma 
dt•liiJI'ração lomm·no sobm a dispensa tios nu•smo.~ ('aixeiros. 

O 1\linisli'O da Justiça no ~Iuuicipio da C1\rtc, e os Prcsi
flentcs nas l1rovincias flXpcdiriio ns conmnienl<•s orcll'TH. aos Clw
li•s da (iuarflil Nacional pnr·a qw• c~ssa tlístmnsa s«~ wrifique log-o 
quo t~onu·m~ a execw;nn do I :mligo, o tfiW as pnrlPs in(PI't~s
sadas o reqrH'il'flo na fi'~t·ma tlt•vida 

Art. 31. As duas lis1<1s, dt~ que tmta o ArL 22, depois 
de assig-naflas por todos os l\lembros tio Conse-lho ficnri\o em 
poder do Secretario, c scrno lranscriptns em :Editars igual
mente assignados, para sert~lll aflixados no intcwior da Igreja 
Matriz, e no de cada h uma das Capt~llas filiaes , em lugar 
conv,Cnicntc, c á yista de todos, sendo tamhem puhlicn<los 
pela Imprensa se for posshl'l. 

Os Editaes que houwn•m de ser pulJlicados rm l~ada Ca
pclla filial serão enviados an respectivo Capellfio, ou ao Sub~ 
delegado, ou ao .Juiz de t•az, ou a algum Oflidal ela Guarda 
Nacional, com oflicio do l•n·sidcntc do Conselho rccomntPmlando 
a sua amxaç,i'io. 

Art. 32. Atn-xartos os I~ditacs , c assignmln a Acta de 
todas as S('ssücs da primeira reunião, fJUC deve ser lanuda 
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como delel'mina o Al't. !,O, interrompc!'á o Conselho os seus 
trabalhos por espaço de 15 dias, ficando o Presidente dm·anto 
esse tempo obrigado n inspeccinnar _ se os ditos Editaes se con
servilo. nos lugares proprios, e a faze-los substituir por. outros 
idcnticos quando se tenhAo extraviado, ou estragado. 

Igual obrigação terá o :Funccionario, a quem forem re
mcltidos os Editaes qnc houverem de ser afllxados em cada 
Capclla, devendo pedir outros no llresidente do Conselho quando 
ns primeiros .se ••xtr·avirm, on cslragucm. · 

O Secretario passará crntuitumente, c sem dcpandcncia 
de despacho do Presidente, as certidcJes que as partes inte
l'l'Ssadus requerei'CIH com o fim de sabl'r, ou de provar que 
algum nome está, ou nuo, incluído t"lll qualquer das listas 
existentes t~m seu pod1~1". 

Art. :1:J. Findos os quinze dias reunh·-se-ha norarm"ntc 
o Conselho por hum cspa~~o que não podr.riÍ CXCI!der n doze dias, 
para rercr as listas, attendcndo as reclamaç.õl~S, não só dos 
c:idadãos que ·forem pessoalmente interessados, ruas tnn1bem 
de <Jualqut•r Oflicial, on ffuarda, sobre os Sl'guintes casos : 
J." qualiHca•:ãu de indi\'iduo que não csh~ja em circumstan ... 
cias de ser Guat·da Nacional: 2." omissão, ou exclusão do 
que dever ser qualilleado : 3. o classillcação na lista da reserva 
do que dever pertencer· ti do SCr\'iço nclivo, ou nesta do que 
llm•cr· pertencer tíquclla: .r... o concessão, ou dcnega~.ão da dis
fJcnsa de todo o scnic:o, ou somente do activo, .contra as: dis
posi~~õcs da Lei, ou das pl'esentes Instrucçõcs. 

Art. ar... As reclamações só serão admittidas quando feitas 
pm· meio de requerimentos assignados pelos reclamantes, ou seus 
pl'Ocuradores, e o Presidente, ou o Secretario, do Conselho pas
sará recibos: delles ás partes , mencionando os documentos , que 
os instmiL·cm, on declarando que nenhum documento se 
ajuntou. 

Art. a:;. Qualquer· ll••lihf•I'Uc,:.ão que o Conselho tomar· a 
l"('spcito de cada mclama~ão sel'ii .declal'ada Nll despacho cscriplu 
sohm o r·equct·im•~nlo do rcclamanlt~, e as!iignado- (com.o up
pcllido somente) por lodos os Membros: se clla for fai'Oravcl 
bastarti qne o despacho se limite ti palavra- Dererido- c 'SH 

cl~sfaYOI'avcl <levcrá o Cnnsel h o cxp1·cssm· as razões ôo indc
f't•ri numto. 

Todos os requerimentos ficarão em podm· do Secretario 
ali! que tenhão o dcst.ino indicado no Art. !,.2. 

Art. 36. Conforme o deferimento que der a cada huma 
das reclamações passará o Conselho a altel'ilr a lista, ou listas 
sobre qu~ c lias Ter.sarem , e dos Cidadãos á respeito dos quaes 
reformar as delihtwações tomadas na primeira reunião-, ou. 
que incluir na matricula em virtude das mesmas reclamaçôcs, 
far;í hurna noYa lista semclllante ás anteriores, (mcnt·.ionando 
na casa llus obscrYaçõcs n ultima decisão conccrncutc a cuda 
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nome, e os molivo> della) para ser puhlkadn llOr meio de oulro 
Edital afixado na pot1a da lgr~ja Malri• , ou da casa onde 
estirer l'eunido o Conselho, c lambem impresso se for possível. 

Esla publicação ~rá feita até o 5.' dia da 2. • reunião, 
e o Secretario, que deve igualmente ronsel'\'31' em seu poder 
o original da terceira lista, passará as ceMidõt.-s que as partes 
requererem, como dispoem o Art. 32. 

Art. 37. O reclamante, a quem conslar pelo Edital, ou 
pela ccrt.idão, de que .tmta o A•·tigo antecedente, que o seu f(•
querimento. roi inctererido, assim como o Oflicial , ou Guarda, 
que quizea· usar do dimilo que a Lei lhe .conct..-de coutra qual
'luer das decisões proferidas pelo Conselho de Qualificação em 
Yirtudc das reclamaçúí'S, podt.m.i rccora·er pura o Conselho de 
1\el"isla. · 

Art. 38. O recurso deve ser interposto denlro dos Ires 
dias immcdialos á publicação do Edilal, pot• meio .de hum 
requerimento dirigido ao Conselho de 1\elista, c apresentado 
ao Conselho de Qualificaçao, para o fazer chegar ao seu des
tino com .os documentos IJIW o recorrente. já houver pro
duzido em abono da sua reclamac;üo indcrerida , o com quaes
lJUCI' outros, que hbja de produzir d'~ nm·o. 

Se porêm o rt~COIT('lrtc nii.o tiv,~r ainda feito rcclmnoçiio 
alguma sobre o mesmo objccto do· recurso, nem tiver do
cumentos a apresentar no neto da sua interposiçtlo, podeni fazer 
no proprio reqUerimento o protesto de:cspccificar, c provar 
os factos perante o ·Conselho de llcvista. 

O, Presidente, ou o Secretario, do . Conselho de Qualifi
cação dará lambem a cada rt'Correnle hum recibo do seu re
querimento, como determina o Art. 34.. 

Art. 39. Depois de 1mhlicado o Edital , de que trata o 
Art. 36, não poderá o Consdho de Qualilicaçilo fazer allemçãn 
alguma nns listas. 

S.ns tmbalhos no• dias 'I"" restarem de Scss.,o consislit"ão 
1. 0 em receber· c examinar os requerimentos de recurso, que 
lhe forem apresentados: 2. o em informar os mesmos reque
rimentos, se lhe parecer ncccssario , para serem enviados ao 
Conselho de 1\evista , juntando-lhe os outros que ns partes 
tiverem anteriormente feito· sobre o mesmo objccto, c quaes
quer documentos._quc lhe sejão concernentes: 3.• finalmente em 
fazct• redigir a Acta de todas as Sessões da segunda rcuniüo 
para ser transcripta no livro proprio. 

As informações de que trata este Art. só serão escriptas 
em separado , c em fórma de Oficio dhigido ao Conselho de 
Revista, quando não couberem na margem , c no l"Crso dos 
proprios requerimentos de recurso. 

Todos os Membros do Conselho de Qualificação deverão . as
signa-las, podendo declarat'-!'if~ vencido o que nrio se rnnformar 
com o pnr<"ll<"l' da mainl'ia. 
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Art. 40. De todas as Sessões dinrins '· que o Conselho de 

Qualificação cclcbt·nr em cada hum dos prazos de que Ira• 
liio os Arts. 10 c 33, lavrar-se-1m h uma só Acta á vista dos 
apontamentos, de que trata o Art. 11 , contendo a histm·in 
resumida dos seus trabâlhos, com as explica4;ÕCS indispcn
saveis para que se possa conhecer se a Lei , e as prc~ 
sentes Instrucçõcs forão fielmente observadas, como sejão ~ 
v. g., a declaração de cada dia c horas em .que o Conselho 
tiver cclclwado Sessão, e dns moti\'OS de qualquer intcl'J'u
pção que h:~ja; os .. nomes, c postos dos 1\lcmbros- _que con
correrem cís Sessões diarias, distinguindo~SIJ' o Presidente, o 
que scr\·ir de Secretario , e o que for chamado pam supprir 
o impedimento ou falta de outro, que já ttmha tomado 
nssculo; o dia em que forem publicadas as listas, de .. quo 
trata o Art. 31 , e interrompidas as Sessões; o dia em .que 
hom·er a t.• St~ssão da 2.a rcnniü.o; o· dia em· que for pu
blicada a lista das alterações, de que trata o Art. 36; os 
nomes das pessoas que ·apresentarem requerimentos de rc ... 
curso na fórma do Art. 38; as multas impostas pelo Con
selho de Qualillcação , com declaraçuo da importancia c mo
th·os do cada huma, c do nomw da pessoa ·multada;· a de
daração resumida do lOto de algum 1\lembro que não se 
conformar com as delibc!'açõcs da maioria , ·se ellc requerer 
que tal declara<;-ão seja feita, &c., &c. 

Art. r,.t, As Actas serão lançadas na t.• e seguintes folhas 
do li no, c assignadas por todos os l\Iembros do Conselho, 
e depois dellas a lista dos Guardas qualificados para o ser
viço activo , j;i apurada como determina o Art. 36. 

A lista da reserva ser:l transcripta em outro livro, sendo 
ambas igualmente assignadas. 

Art. 42. O Secretario Jlassnrá á vista das Actas huma 
certidão das multas impostas, para ter o destino que de
lrwmina o Art. 96, e os livros sm'iio immcdiatamentn mnwl
tilltH eom torla a S(•gm'<HIÇn no f~onselho de Jlcvisla, acom
panhados dll O meio do Conselho. de Qualillcaçiio, de todos 
os requcrirnenlos de .reclamação c de recurso, c de quacs· 
quer oult·os que lhe tenhão sido dirigidos pelas partes , com 
ns informações c documentos que os instruirem , assim como 
tio.; Hvros e papeis, dB que faz menção o Art. 12. 

O Conselho de Qunlilicação dirigil·á finalmente hum Ofi
cio no Presidente da Província , ou ao J\linistl'O da Justiça , se 
for do ~Iunicipio da COrte, participando o cump1·imento deste 
Artigo , c expondo as faltas commettidas por qualquer dos 
Funccionarios a quem estas Instrucçõe3 impõe deveres, quando 
não seja da sua compclcncia multa·los; e dis.;olvm··se·lta , 
dmulo por lindos os seu11 trabalhos. 
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Da orgallisaçiío e traballtos dos Conse/ltos ele Revista. 

Art. 43. O Conselho de nevista. será composto do mais 
graduado Oficial eiTectivo da ~;uat·da Nacional de cada Mu
nicipio, que servir·J. de Ptesidcnte, do Juiz 1\lunicipal, e do 
Presidente da Camara , obserliHldo-se ns seguintes regras : 

§ 1~8 Se -no Município exisUrcm dous, on mais Officiacs 
tle igual graduação , scrvil'l.i o mais nntigo no Posto , c 
quan<lo haja aiuda igualdtH.k~ tw.-,la pnrle, prcrcrirti o mais ve
lho em idade. 
~ 2.' Se o OIHcial mais ~~·aduado for Capitão, ou Su

balterno, -será P1·esidentc do Conselho o .Juiz Municipal. 
§ 3. o Se o Olllcial mais ~radnado servir tambem como 

Juiz 1\lunicipal, ou Presid~~nle da Canmra, tomani o lugar 
que lhe he designado em razuo do Posto , sendo o outro 
occupado pelo Substituto a 'JUcm competir, ou pelo Verea
dor immediato em votos. 

§ 4.' Se o Presidente da Camara servir ao mesmo tempo 
de .Juiz ~Iunicipal tomará no Conselho o lugar que a este 
compete , sendo o outro ..QCcupado pelo Vereadm· innncdiato. 

§ 5.' Na Côrte, e em outros lugares onde houver mais 
de hum Iuiz Municipal, ser•í designado pelo Governo, ou pelo 
Presidente da ,Província· o que deya servir. 

§ 6.' No impedimento ou falta do Juiz Municipal, e seus 
Substitutos, servirá o Delegado de Policia; e no impedimento 
ou falta deste, e seus Supplentes, o Subdelegado, do Districto 
-Onde estiver a. Casa da Camarn. 

S .7 .. o Servirá de Secretario, mas sem voto, hum Official, 
Offieial inferior , Cabo, ou Guarda Nacional, nomeado pelo 
Presidente do Conselho. 

Art. 44. Logo .. que o Presidente do Conselho de Revista 
hOuver recebido os livros <la qualificaçüo de todas, ou so
mente de algumas das Parochias do l\lunicipio , avisará os ou
tros .Membros, e expedirá Editacs, que serão nffixados nos 
lugares mais publicos da Cidade, ou Villn, e lambem im
pressos, se for possível, anntmciando a sua reunião, que de .. 
l'erá começar no 8. o dia, contado da data dos mesmos Editaes. 

Art. 45. O Conselho de l\cvista deverá concluir sem 
trabalhos no espaço de 1 O dias ao mais tardar : suas deli
berações serão tornadas pela maioria de votos, incluído o do 
Presidente , e a Acta geral de todas as Sessões lançada em 
hum caderno especiahnentc destinado a esse fim. 

Art. 46. Se no. começo das Sessões se verificar alguma 
das hypotheses previstas no Art. 43, ou se durante os tra
balhos .faltar, ou. ficar imperlhlo algum dos seus Membros, 
os outros dous:eonyocariio pol' cscriptu o Cidadfío< que o de-
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n~r sulJsliluh· t'Ollfortue as disposições tio mesmo Artigo, com 
tanto que uão tenha feito parte de algum Conselho de Qua-
1illcaçüo. 

Art. !,7. O Conselho de Revista só tomará conhecimento 
dos recursos que Ycrsat·em sobre os casos indicados. no Art. 
!l:r, c que forem interpostos pela maneira d('tcrminada no 
Ar!. ~8. 

:Em SUtlS d!~liht•rações dm·crá c}))- dirigh'·SC não S{Í pe
Jos dncumrntos (J infbrmuçõcs, que tiver recebido do. Con
~a·lho de Qnalint;açãn, mas tambcm por outnu documentos 
ou prova;; que as pat'tcs intcressadils -poderão produzir nos 
tre5 lJI'imril'os dias dn S\la reunião, retos esclarecimento~ que 
P'\.i~ir tio·; Paroehos , e outros Funcdonarios llublicos, c H
ualmeutc pelo conltPr·iuwnto particular, que tiver dos factos • 

• \rt. !~8. Ilado o caso de cxtrmriar-sc o rcqum·imcnto , 
on documentos de u1gum rreolTcnlc, que tcnhão sido· apre
sentados ao Conselho tlc Qualifica1:i.'io , bastará que elle se 
ache como· talmcncimnldo na Acta do mesmo Conselho ( A1t .. 
!1-0 ) ou que apl'f'SL'Hb• algum dos recibos ·-de que tmtão os. 
A ris. :J'" c !18, p:mt ~f'l' :ulmittido a intentar_ de novo ·o rc
~~urso pt•ranlo o Consr•lho de Hc\"ista, com tanto que o fa~a 
nos cim·o pl'inwirns •lias da reunião . 

.Art. '•-H. A ÜPI'isfio 4JUC o Conselho der a qualquer rc
nm,;o Ut•vr.r;í (~onstm· th~ despacho lan'=ado sobre o proprio 
n'IJHI·rim·•n!o da p:1rh• recol'rentc, pela maneira indicada no 
AI'!. :J:i. 

Art.. GO. O Conselho de Revista deverá tomar conhcci
lll!'llto de lodos os l'Pcursos até o oituyo dia· da sua reunião, 
~~ conforme as decisô1_•:~ que lhes der reformará ·a qualifica
t;ão tlc cada I•;.H'ochia, organisando . pela mesma maneira. in
dicada no Art. -2:!, e lançando no competente liYro, como 
Supplcmento ;_\ rnatrit~ula feita pelo Conselho de Qualificaç-ão, 
tinas listas; n sahc•J': 1.:.. dos Cidarlfíos qualificados Guardas 
\adonlll'S { do si'!'\ h;o aeth·o, ou da rrsel'nt ) á respeito dos 
quaes alterar vor quahttter maneira as decisões do Conselho 
tl1• Qualilil'a,:iío, dcclarantlu na casa de obscrYat;õcs _o objccto, 
~~ o mflli m tia aHcraçiio : . 2. a dos Cidadão:; que incluir na 
matricula l do scniço actiYo, ou da reserva ) não tendo sido 
nPlla conlt>mplados pelo Conselho de Qualilicação. 

Antes do nnme de cada hum dos individuas compre
hendidos na 1. ~ lista inscrevcr-se-ha o mesmo numm·o que 
ollc tiver na matricula feita pelo Conselho de Qualilica~'1o ; 
c aos comprchcndidos na 2. a dar-sc-ha h uma nova munc
ra~ão. 

Art. 51. De todos os individuos comprehcndidos nas di
Yersas listas pm·ciacs, <I e que trata o Artigo antecedente, far-sc
ha huma relação geral por ordem alphabctica , e com distinc
ç:ío das 'Paroehias 1 declarando-se rm frPntf' de rnda nnm~ a 
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deliberação lomada pelo Conselho de Reüsla em •irlude dvs 
recursos , isto he, se o individuo fica qnalifkrulo (inArcla 
Nacional , ou e1iminado do alhõtamcnto; se hc mudado da 
lista do scrvic;o activo pam a da rrsenél , ou !insta pura 
aquella ; se lira , ou ntlo , dispensado de tndo o serviço, ou 
somente do activo. • 

Esta reJm:;io serei publicada por l~dital assignatln por to .. 
dos os 1\It'mhro:t do C..:onselho, afixado na porta principal 
do ~dificio mulc elle Sf" I't•nnh·, c imprrsso se for JUlSSÍH'I. 

Ar·t. 52. Feita a puhlicnçno, dt• quo trata o Art. an· 
tcccdcntc, mandnní. o t:onsellw rf'slitnil· ;í.s pm'lt\.;, nu dei· 
xará para css~ fim f'In pntl1·r cln ~•·n SrcrPtario, lodos os 
requerimentos que tiver dt·~parhado ; f•n·;í rnYiar ao Juiz 1\lu
nicipal , como dispõe o 1\rl. !lO , a t·rrlitltto dns multas , f(lW 
liver imposto : e assignada a Ada gpral das ~('S:-ities a l'f'

mctterá com os tinos da rpmlilicaçiio das Parnehias, e papeis, 
de que trnlão os Arts. 12 c .'f-2, nn mais gnuln;ulo Chdr. 
da tium·da Nacional, qtw existir no ~lnnicipio, ott no mais 
antigo ri' entre os ele i~nal r.;radUi11;ão, f'JIIhorn s(·ja o seu 
proprio Prcsidt~ntc. 

Pm·· ultimo dirigini o Conselho h11111 Olndo no Pn .. si
clrnte da Prnvincia, OJt ao :\linblrn fia .Jnslif!a, se fol' cio 
l\lunicipio da CMte, f~lZCIHio as part.i(·itJa..:iit•s rt'.I'(IIIJIIIC'.tHI:ulas 
no Art. ft-2, c dissoh·C'r-sc-ha, dauflc, por lindo;-; os seus tra~ 
balhos. 

Art. 53. Se a cntrrga dos Jinos da qnnlifkat:iío de al
guma Parochia do 1\Iunil'ipio se demonu· JIOI' 111ais dt~ ltum 
dia depois de installado t) Conselho de ]~cwisla, e niJ.o lho 
for possiYcl concluir seus tr."!1.Jnlhos drmtro do prazo marcado 
no Art. 45, poderá cllc prorog'\1' as Sc~sõcs por tantos dias 
quantos forem absolutamente neces.;,m·ios para o exame , e 
decisão dos recursos dessa Paroehia. 

Art. 5.'~o. Se os liVI'oS de alguma P.u·oehia s1·t forem rc
cehidos drpois de r.nccrradas as SI\S~>Iil's, clP\'f'J'lÍ o Consrlho 
de 1\e\"isl.a telehrar hmna fiO\' a rcunifio, lfiW poliPI'Ú llnrar alú 
dnco dias, annunciando-a tam bem por ]~1!Haes, mas com an
licipaçüo de trcs dias somcuk. 

Art. 55. Os lhTos drstinacln;-, para a matrkula dos Guar
das Nacionaes' c para ns .. \ctas !los Consdhos llC nc,'ista. 
bem como o papel c 111ais ohjcclfls IH'f~rssarios á eseriptura
ção , serão fornecidos á ntslu da Fazenda 11uhJiea pela ma· 
neira que determinarem na CUrte o .1\Jinistro da Justiça , c 
nas ProYincias os Prcsidf~nl<•s. c al)ertos, numcrndos, rubri
cados, c encerrados por qnalquel' Fnnccionario PuJJlico, quo 
cllcs designarem. 

Sr. as folhns de hum lino ufw fon·m sumdrntes pnra 
toda a cscriptnraçfio do Consellto tlc (_Jnalifinu,:fio, ou do de 
HcYista, o rrsprdivo Pn·siflrnlr ~uppriní rt 1[11!:1 1'0111 '.lttfn.! 
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livro, ou nulemu, pol' dlc uherto, nntnct'adu, l'Hln'imdn, e 
encerrado. 

A1·t. 56. Quanto ao luga~· e horas da reunião, modo de 
verificar a idade c molestias dos individuos, redacção da Acla, 
c formalidades do exercicio de suas funcçõcs, observarão os 
Conselhos de llevista na fOrte que lhes for applicavel o que 
se acha disposto a respeito dos Conselhos de Qualificação. 

Art. 57. Nenhum dos Conselhos admittirá documentos 
apresentados pelos reclamantes, ou rccotTcntes,. que -não tc
nhão pago o imposto do Scllo. 

Art. 58. Quanto ao modo de organisar as .listas, rcdigit· 
as Actas, c escripturar os livros da Matricula dos Guardas do 
serviço activo , c da reserva, observará cada hum dos Conselhos 
na parte quo lhe toca os m.odclos·anncxos tis presentes Ins
truc~1cs sob _N .os 1 a 7. 

CAPITLLO ll!, 

Do 1'ecurso das decistics dos Conscllws de Itct·istct. 

Art. 59. Das decisões dos Conselhos de llevista poderão 
as partes interessadas recorrer pal'a o Governo no 1\lnnicipio 
da Cõrte , c para os Prrsidcntes nas Pro\·incias. 

Este recm·so, que não hc suspensi'iO, poderá ser apre
sentado na respcctira Secretaria dentro do prazo de seis 
mezcs depois de encerradas as Sessões do Conselho de 1\c
vista ; sem outra formalidade alêm de ser instntido com o 
proprio requerimento que houver sido por clle indeferido ; 
c se o l\Jinistro ou o Presidente Y exigindo ainda as informa
ções c esclarecimentos que julgar necessarios, lhe der favo
ravel decisão, será o seu despacho directamente communicado 
ao competente Chefe rla Gum·da Nacional para ter o devido 
cnmprim<'nto. 

Art. no. Ro o llllmCI'O dos Officiaes de Justiça de algum 
l\Iunicipio for suprrior ris necessidades de serviço a seu cargo, 
os Presidentes de Provinda, ouvidos os Juizes l\Junicipaes-, 
marcarão o maxirno dos que deverem ser conservados na lista 
de reserva, preferindo-se os mais antigos, e darão ordem 
aos Chefes da Guarda Nacional para que chamem ao serviço 
activo os outros, que se acharem incluídos na referida lista 
por cnusa somente do Emprego. 

O mesmo se praticará a respeito das pessoas empregadas 
nos Hospitacs, c outros Estabelecimentos de Caridade, que 
houverem de st:'r dispensadas de todo o serviço da Guarda Na
(;ional , sendo ouvidas as respectivas Administrações, c dan· 
do-sr.Jhcs a faeultlndc de escolhl'r as que devorem ser prc
ftridas. 
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TITULO 11. 

DA NOVA OUGAXIS.\ÇA.o nA GU.\IW.\ N'"U;Jo:\'.AL. 

CAPI1TL0 J, 

Da 1'Corganisaçllo c crearão dos Corpos. 

Art. Gl. O Chefe da Gwmla Nacional de cada Municipio, 
havtmdo recebido do Conselho de -Hevist.u os livros da quali
ficação das Parochias, corno tlt'Lermina o Art. 52, os conscrvaní 
em seu poder, pal'a servirem de-base ti no\'U matricula dos Corpos 
ou Companhias, que se crcarem , ou rcorganisarcm em virtude 
da Lei , c sem perda de tmnpo farilo npromptar, pal'a rcmctt.e
rcm ao Prcsidmtlc da Provinda, 1.0 huma lista _gcwal dos Ci
dadãos, que em virtude das presentes lnstrucçõcs · forem qua
lificados em cada Parochia- pam o st'l'\'iço nelivo , c outra dos 
da- rcscna, extmhidas dos rt~fm·idos lhros com todas as de
clarações, que cllcs contht'I'CIII, mas -já apuradas conronnc · 
as alleraç.tJcs feitas pelo Consc•lho do ·nt•Yistu, aecrcsccntando-sc 
nas casas proprias as cmwenicntes obscrlnÇ-t1es a respeito daqucl
les,_ que tendo dímitn a--scrc~m dispensados de todo w·serviço, 
ou somente do activo, tivercnL dcdnmdo ao Chore, niuda de
pois de encerradas -as Sessões: do mesmo-- Conselho, quo rc
nuncião essa dispensa; 2. 11 hum mappn geral da Huarda Na
cional do.l\Iunicipio, conrorme a actual organisaçlío, indicando 
as Legiões, Datalht1cs, Secções de .Batalhão, Corpos de Ca
vallm·ia , Esquadrões, Companhias, c_ Secções de Companhia, 
que se acharem _. crcadas; . os lugares das paradas; o -numero 
dos Ofllcincs de cada hnma das Classes, c o das Praças do 
serviço ordinario, e da rcscl'Va com a devida ·dislincçilo (mo
delo n.o 8); 3.0 humn rclaçHo nominal de todos os·Ofliciaes, 
quer scjão cfTcclivos, aggregados, ou l't!formados ,- _escripta em 
fôrma de -mappa·, mcncionnndo-se á r·espcito dt' :'cnda hum 
dclles· a idade, n profis..c;;tín , a data da sua . primeira Patente, 
as _demissões que· tiver tido, ·os diversos-Postos :que tiver oc
cupndo , t.anlo na Uual'da Nacional, cqtno ;nas 1\lilidas, 0•·
denançns, c Guarda_de.Hont'a, c em hunm casa de obscnaçfies 
o modo como tem Scnido ,. o a aptidão, ou inaptidão .. para 
continuar no scrviç.o acti\-'O, ou na reserva; se foi, on -não, 
incluido na ultima qualificação, c se renuncia, ou niio, a-dis
pensa' n que por ventura lenha dii'Cilo (modelo n." 9.)_ 

.Art. 62. E.'itcs mappas c relações serão acompanhados· de 
huma-_circumstanciada informnção do Chefe :da Guarda· Nacional 
do-1\-Iunicipio, com seu .pm·ecct~ sobre a- convcnicncia -da con·· 
scrvação, rcorganisaçãn, ou cxlinec;.ão dos natalhões,. r.orpos, 
Companhias, ou Sem:i'ics f.H:tualnu~ulc -suJeitas ao seu ·r:nnunamln, 
bem comu so!Jre as panuln.'>. ctw~ rlt'H'I'l'lll ter o~ IJIW. ·rk no\"'-' 
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l'P. crcarcm; c para que níío haja demora na remessa de lat>s 
t.mbalhos drpois de encerradas as Sessões dos Const~lhos de 
HeYista os llrcsidenlcs ele ProYincia furão as conyenicntes r<'~ 
eommcndn\~úes a nm de que se comece a apmmpta-los desde 
que rcc(•bcrem as prcscntE'S Instrucçõcs. 

Art.. 63. Os nctuaes Officiaes dcYcrão apresentar nos com
petentes Chefes as suas Patentes, c quaesqucr documentos com 
11ttc JH'elt~ndão pl'orar_ seus scl'Yiç-os, declarando-lhes se renun .. 
d;io, ou nflo, a dispensa a que por rcntura tenhão direito~ a 
fim de que sendo dadas com cxactidão -as inrormaçúcs exigidas 
no .-\rt. (iJ possa o Gorcrno fazer_ a cada hum aderida justiça. 

Art. t.i'... Se o O!flcial que rrcrlJcr os Jinos da qualiU
rnção Jfn• o Commandante Superior, ou hum Chefe de Legião, 
Hat:1lhãn, Corpo, Esquadrão; ou Seeção, que _não esteja su
hordinndo no t~ommamlo de ouh·ern, deverá cnrim· directarnentc 
:10 PrPsideutc da Pro,·incia os papeis, e informações de que trata 
o Art. ()1; ma~ no mso contrario será ('SSa remessa feila, cou
lilrmc as m·dcns l!lll \·igor, poL' intm·mmlio dos Chefes ·immc
<liatamcnlr" Supci'ÍOI'cs, .que deverão lambem interpor o seu pa
n•cr•r· como ddPI'IIIina o Al't. 62. 

Art. fi5. ~c n dito omcial lliiO fnr Com mandante de toda 
a r.nal'fla ~adonal d<• ~Jnnídpio, por exisfi1·cm nellc Corpos, 
~~~~~çi1cs, 011 Con1panl1ias de di\'er·sas armas, ou avulsas, ou 
por csiUI' nlgmrm parfn da l"orç:J sujeita ao commando de outro 
( )Jlicial qnc n~sirht 1'10 :.\[unicipio dircrso, den>rl'i requisitm· 
ao l'ompetl~u(•! Chefe todas as informações c· rsclarecimcntos 
nPI'Pssarios pnra Ol'gnnisar o moppa geral, c cumpr·ir os deveres 
1111~· llw sfin impostos nos Arts. til c ü2. 

Art. HG. HN:chiclos os papeis c informações dr que trat.ão 
os ditos Arts., farão os Ptesidenh•s de ProYincia organisar, para 
srrem rcmcttidos ao (ioH·rno pelo Ministerio da Justiça, hum 
mappa dt~ toda a 1"o1·ça, que se honrrr qnalincadn em cada 
Conmrca, com dbtineçfin dos ~[unieipios c Jlarochias, c da qno 
pr•rll•ncrr ao scrriçn acliro c ;í l'Pscrm; c outro dos .Halalhües, 
Cmpns, ]~squadrões, Secçõe3 ou Companhias avulsas, qne se 
aehnrcm crcados, fitzendo-sc tamhem mC'nção das l.egiõrs, o 
dos Commandos Supet·ioi'Cs a que pertencerem. 

Por f'ssa mesma occasiiío pmpot'ão os Presidentes a nova 
repartição ou reorganisação que se dera fazer de toda a Força, 
t(W't' do serviço act.irn, quer da n~SPI'ra, na ft'trma do Titulo 
a. n Cnpitnlo 1. o da I~ci' indicando as pIradas dns Corpos ' 
q1w hoUH'I'cm de ser conservado:;, ou nununrnlc crcados, c 
I•'IHln em vista ns seguintes rcgl'as: 

1, o Que os Guardas nlistados para o scn:iço nclho, que 
!'C acharem dellc dispensados por alguma das razür5 expres
sadas na I .. ri , dcvem ser tnmi.Jcm considt>rados como parto in
l'.':!rantc dil Força que a mrsma Lei rxitw pam a romposição dos 
f,.q·po-i, (:ompanhia!> ~ c :-;r1'1;nes. 
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2. 0 Que á bem da regularidade du srni~;o, e do.i comulo· 
didade dos Guardas dcvm·-sc-ha l'epm·tir a Força de maneira 
que possa ltulCl' hum Datalhüo ou Companhia em cada hum 
dm; 1\Iunicipios que contiver o numero de !•raças quo a Lei 
marca como indispcnsavcl ; c h uma Scc~ào em cada hum daqucl .. 
lcs onde não se completar esse numm·o , applicando-sc a dis
posição da 2. a parte do Al't. 3. o da mesma Lei somente aos 
tfiiC já se achar·cm rcunid(B em hum s6 Tcr·mo judiciario. 

3.0 Que- pcrmittindo o .\L'l. 28 da l.t~i a crcação dt~ huma 
Companhia . na Parochia ou Cape lia onde se alistarem somente 
oitenta Guardas do serviço actiYo, convirá __ observar-se esta 
disposição sempre que hourer entre as dh·crsas ~!atrizes huma 
distancia maior do quatro h'gua . .,·, vara poupm··su quanto for 
pussirel aos Guardas a necessidade de co!H:orrcr" pamdas·d'onde 
não regressem no mesmo dia a suas casas. 

/f.. o Qac os Corpos , Esquadrões , Companhias, c S<~c~õcs 
de Camllaria só poderão srr crcados nmtw~llcs lugares ·ondl~ 
hourcr suflicienlc numero de Guat·das, que tenhão niio·. sim
plesmcnli~ a rcndn marcada pela l .. ei , mas os. meios nccessa
rios para ap.rnmptm·, c manter os cnrnllos á sua custa; c 
os de At'lilharia-·nndc já.IOr conlweido, ou se tornar indis
pcnsarcl o uso desta arma. 

5. o Que o Districto de cada Com mando Superior dcrc1'á 
comprehcndcr: pelo menos dons Batalhões,_ ou· Corpos; c quo 
rwdcndo abranger huma , on mais Comarcas, ou 1\Iunicipios 
pertencentes a diversas Comarcas , conrirú 'fazer a sua dcmar
e;u;ão de maneira c rue os (~ommandantcs Supm·iot·cs, ou os Chefes 
do Estado ::\laior , possão pcl'corrc·los nas epocas que os Re
gulamentos designarem para inspcccionar os Corpos nas suas 
paradas, não sendo os Guardas obrigados a ,sahir dos 1\luni
cipios onde residirem para excreicios, revistas, ou inspecçfíes. 

G. o l<'inalmente que as paradas <las Companhias c Corpos 
deverão sm· nos lugares mais centracs, ou commoclos ;i maioria 
dos Ofllciacs e Prn~as, pl't~l'<'l'iiHIO-SC Sl~lllpl'l~ ({IIP- ror JIOSSÍ\'1~1 
os po\'nados. 

CAI'lll'J.O II, 

Da nomcnrão c rccnnl~ecimcntn dos Oflidacs, c outra..~proeidem.:ias. 

Art. 67. Com o plano da nova organisação da Guarda 
Nacional enviarão os l)resillentcs ao Gorcrno relações nomi
nacs dos Olliciacs existentes em cada Comarca , identicas ás 
de que trata o Art. 61, c huma proposta dos Cidadãos que 
julgarem idoncos para serem nomeados Commandantcs Supe
riores, Chefes de Estado Maior, c Com mandantes dos na talhões, 
Secções de Batalhão, Corpos e ]~squadrõcs, que honn•t·cm de 
ser conservados , ou no\·amcntc crcados. 

A proposta podertí. cotnprehcmh.•r mais fie hum ttorur pnra 
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cada l'oslo, . e SCI'tÍ acompanhada dus nbsm·vo•çõcs, ou tlocu~ 
mcnlos que forem nccessarios para justificnr a idoneidade tl(IS 
individuos nclla incluidos. 

Art. 68. Posto que taes nomcaçõr;; possão rccahir crn 
qualquer Guarda que rcuna os requisitos indicados nos Arts. 
53 c 55 da Lei, devem os Presidentes de Provincia inclui o· 
em suas propostas os Cidadiios que se fize1·cm mais rccom
nwntlan~is por sua probidad(~ , intclligencia , fortuna, e dedi
cação ao SCI'liço , preferindo os que j;.i tiYcrcm sido , ou forem 
acluaes Onieiacs da Guarda· Nacional, c d'cnlre estes os mais 
gmduado~ , c os mais antigos , ohsm'\'atlas as seguintes regras: 

§ 1. o ~cnhum dos actuacs Omciacs podc1·á ser- confirmado 
no' sen Jloslo para exerce-lo clfcctivamcnte se lhe faltar al
gum rins requisitos exigidos nos Art. 53 c 55 da Lei. 
~ 2." Tambcm não poderá ser conflnnado o·que tiver sido 

condPmn:ulo por sentença: da .Autoridade civil passada em jul
gado por algum dos. crimes especificmlos no Art. üG § t.o da 
Lei ; excepto o caso de· concessão de amnislia. 

§ 3." O Guarda que se achar nas ctrcumstancias indicadas 
no' ~ nntccedentc nfio poderá ser nomeado , nem proposto 
para ülficial. · 
~ 4." Podem ser nomcauos Olllciaes para o serviço activo 

os Cidadãos comprchendidos na lista respectiva, ·que tiverem 
Uireito a ser dispensados na fúnna dos Arts. 2·'• c 25 das 
prrsrmlf'S Inslmcçõcs. 

Se nnlcs da sua nomcnção clles não tiverem renunciado 
a dispensa , declarando-o por escripto ao Conselho de Qualifi
cação, on ao competente Chefe da Guarda Nacional , ficará 
entendido que o fazem desde que solicitarem as. Patentes.· 

Art. 69. As primeiras propostas que fizer cada hum Pre
sidente na fúoma dos Arts. 66 c 67 serão acompanhao as .de co
pias authcnticas ou exemplares impressos das Leis c ltegula
mcnlos Pro\·inciacs concernentes {t Guarda Nacional, qne se 
a(·h:m~m em ''igor na Provinda. 

Art. 70. Appo·oyada pelo Govcmo a nova organisação 
da Guarda Nacional de hum 1\Iunicipio, Comarca, ou Pro
lincia, c feitas as nomeações da sua competencia, passarão 
os Presidentes a dm· ordem para que tcnhão o devido effeito, 
cumprindo na parte que lhes loca. as disposições dos Arts. 
'•8 c 71 da Lei, c exigindo dos Commandantcs Superiores, 
logo que se achem empossados, as propostas que devem fazer 
Jl:lra a nomeação dos Olllciacs do seu Estado 1\Iaior. 

Aos Omcíacs que ficarem desempregados em consequencia 
da nm·a organisação , ou que forem substituídos nos Postos 
·ttne aclualmcntc occupão, far-sc-ha a conveniente commu
nieação por escripto pnm que possão requerer a sua reforma, 
SP a ella filt'rrm rlirrito. no prnzn dn :\.rt. A5 dns presentes: 
1 I llill'lii'ÇiiP~. 
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Art. 11. A distribuição dos Guardas por Companhias 
nas Parochias onde houver mais de huma , e a esq>lha dos 
que deverem pertencer ás .Armas de Cavallaria, e Artilharia, 
serão feitas pelos Commandantcs , segundo as Ordens do Go
verno na Côrte, e dos Presidentes nas Províncias. 

Art. '12. Os actuaes Officiaes, temporarios, ou Yitalicio•, 
que residirem :em- Provineia diversa daquella onde forno. no
meados, serão contemplados entre os do lugar· da sua rc
sidencia para terem como cllt•s qualquer dos dest~nos per-
mittidos pela Lei. · 

Art. 7:J. No Corpo qne não tiver MaJor nomeado d'entre 
os Olliciacs do Exercito será este Posto occupado pelo Ca
pitão mais · antigo , em quanto o Governo ou o PrrsWento 
da Provincia não dosignar outro. Se porêrn ·algum dos actuaes 
Majores da Guarda Nacional for nomeado Cnmrnandanto de 
Companhia terá a prcferencia ,: e se houver tnais de hum 
no _mesmo Corpo servirá o tle· Patente mais antiga. 

So lambem não houver Ajudante que. sr.Ja Oficial do 
Exercito, servirá hum· Subalterno nomeado pelo Commandanto 
Superior sobre· proposta do Com mandante do Corpo, ou pelo 
l,residenlc da 1•1·ovincia onde ni\o houver Conuuandantn Su ... 
perior. . _ 

Os Presidentes deverão indicar ao Governo os Corpos 
em quo pareça conveniente a nomeação de Majores ou Aju· 
dantes de Linha. 

Art. 7!.. Os Commandantes dos Corpos, e os Officiaes 
assim designados para servirem de Majores e Ajudantes pas
sarão a instrui-los gratuitamente , e cada Capitão a sua Com
panhia em partieular, nas cpocas determinadas. pelos Ilcgula
rnentos e· Ordens em vigor, em quanto nào forem . alterados. 

Ar. 7:5. A nomeação de Cornetas, Clarins, e Tambores 
pagos pela Fazenda Publica dependerá de autorisação previa 
do l\tlnisterio da. Justiça, podendo nas Províncias ser pelos !'re
sidentes conservados dos actuacs os que lhes parecerem in
dispensaveis: nos.· lugares em que etTectivamcnte houver Guarda 
Nacional fardada.· e armada. 

· Art. 76. Logo .que algum Corpo esteja organisado em 
virtude da nova Lei poderá o seu Commandante formar huma 
banda de musica , sendo feita toda a despeza por conta dos 
Olliciaes c Guatdas ~ que voluntariamente concorrerem. 

O numero i e fardamento dos Musicos dependerá de ap
provaçao do. Governo na C<lrte, e dos Presidentes nas Pro
víncias, nlio podendo todavia haver em cada Corpo mais de 17, 
que serao dispensados de .qualquer oulro serviço da Guarda 
Nacional (quando estejão alistados) em quanto os Guardas da 
reserva não forem .chamados a presta-lo. 

Art. 77. Aos Omciaes que forem nomeados pelo Go
verno ficao .marcados os seguintes prazos, contados do dia em 



que lhes constar officialmcntc a sua nomcaçno , para procura
rem as l'atcntcs na Secretaria d'Estado dos Negocios da Justiça. 

Aos residentes no Municipio da Côrte hum mez. 
Na Provinda do 1\io de Janeiro dons mczes. 
Nas l'rovincias de Goyaz, Mato Grosso, c Amazonas oito 

mezcs. 
·E nas outras Pro\'incias seis mezes. 
l1ara os nomeados pelos Presidentes serão estes prazos 

reduzidOj! á metade. · · 
Art. 78. Em quanto o Governo nl!o designar ·novo uni

forme c distinctivos, nem marcar os prazos , de que trata a 
2. • parte do ~ 1.' do Art. 65 da Lei, continuarão os OIU
ciacs e Praças a usar- dos que se achão actuahncnte admit
tidos nos di\'crsos Corpos da Guarda Nacional. 

Art. 79 .. Quando o OUicial nomeado não cumprir a dis
posiç.ilo do Art. 77, nem requerer huma prorogaçi\o razoavel 
do prazo, provando que a falta procedeo . de motivos inde
pendentes da sua vontadey devera o Presidente--da Provincia 
declm·m· sem cm~ito a ·nomeação, se ella ·for da sua compc
l<moia, c dcmillido o mesmo OUicial de qualquer outro Posto 
da Guarda Nacional, que lhe tenha sido· anteriormente confe
rido, ainda- que \'italicio em virtude de Legislação Provincial. 

Se o nomeado for OlHcial Superior será o . caso submct
tido an conhecimento . do Gm·crno para resolver o que ior 
justo. ' 

Art. 80. As Patentes que os Presidentes de Ptovincia 
hmt\'crcm de assignar seriio passadas segundo a norma. annexa 
ás presentes Jnstrucções (modelo u.• 10.) 

Os actuaes Olliciaes que por occasiilo da nova organisa
çi!o forem promovidos a Postos Superiores pagarão integral
mente, alêm do Scllo ·' o noYo direito, e emolumentos cor
respondentes aos mesmos l'ostos ( Art. 57 da Lei) como se 
fos~m no\'a a nomra~;fio. 

Art. 81. Os Commandantes Superiores prestarão, pes
soalmente, ou por procurador, nas mãos do Ministro da Jus
tiça na Côrtc, c dos Presidentes nas Províncias, o seguinte 
juramento -Juro nos Santos Evangelhos ser fiel ao Imperador, 
obediente á Constituição e Leis do Imperio, e cumprir exa
ctamente os deveres do Posto de Commandantc Superior da 
Guarda Nacional, que me he conferido - . 

Os Olliciaes do Estado Maiordos Commandos Superiores , 
c os Com mandantes dos BatalhOes, Corpos, Secções de Bata
IMo , Esquadrões , Companhias , e Secções avulsas prestar-ao 
semelhante juramento nas mãos do Commandante Superior, 
c onde o não houver nas do Presidente da· Provincio. 

Os Olliciaes dos Batalhões , Corpos; Secções de Batalhão, 
:Esquadrões, Companhias e· Secções avulsas o· prestarão nas 
mãos dos rt'spcctiyos Commandantcs. 
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Art. 82: Lavrado o Termo de juramento em livro pro
prio, !ar-se-ha disso hum a nota no verso da Patente, data
da c assignada por quem o houver deferido; c o Oficial será 
reconhecido por meio de Ordem do dia a fim de entrar 
no excrcicio do seu Posto 

O Governo na Côrte, os Presidentes nas Provincias , c 
os Commandantes Supcrim·cJ com autorisação sua, poderão de
terminar que os Corpos se rcunão para o acto do reconhe
cimento· dos Com mandante~, não devendo todavia convocar 
os Guardas que residirem ú -distancia maior de duas Icgoas do 
luga1· da parada. 

CAPITUO 111. 

Da reforma e demissão dos Officiae.•. 

Art. 83. D'entre m actuaes Officiaes da Guarda Nacional, 
que não forem empregados por occasião da nova organisa
çilo, poderão ser reformados nos mesmos l,ostos que occu
parcm, em virtude de deliberação do Goym·no, c dos Pre
sidentes na parte que lbes tocar, ou a pedido seu : 

1. • 0> que por idade avançada , ou moi estias incura
veis , e devidamente verificadas, se acharem inhabilitados para 
todo o serviço , havendo sempre tido bom comportamento. 

2. 0 0:; que ·forem Olliciae3 Honorario.'i do .Exercito,,das 
extinctas Milicias sem soldo, da Guarda de Honra, ou das 
Ordenanças, se tiverem alêm de bom comportamento cinco 
annos ao menos de serviço em hum ou mais Postos da Guarda 
Nacional. 

Esta disposição he lambem applicavcl aos Guardas do 
Honra. 

3.' 0; que tiverem bem servido em hum ou mais Postos 
da Guarda Nacional por espaço d1! dez annos ao menos; ou 
somente cinco annos se forem Chefes de J...cgiõcs, ou l\lnjorcs 

Art. 84. Se algum dos Olllciaes mencionados nos dous 
ultimos §§ do Artigo antecedente tiver sido demittido huma 
ou mais vezes, poderá· ser levado em conta para a reforma 
o tempo de serviço anterior a cada demissüo. 

A re!pcito da reforma obscrvar-sc-ha tamQem a dispo
siçno do ~ 2.' do Art. 68. 

Art. 85. 0.; Officiacs residentes no 1\lunicipio da Côrte, 
c n(n das Capitacs das Províncias, que pretenderem reforma 
mn virtude. destas Instrncçõcs, deverão apresentar seus re
querimentos no prazo de hum mcz, c os outros no de trcs 
mczes , contados do dia mn que lhes constar oficialmente 
((IIB fm•ão dispensados do serviço , confol'lnc a disposição da 
2. 11 parte do· Artigo 70. 

Pm·a o:; que se achar('m reformados em yirtudc de Lc-
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gislação Provincial, ou avulsos , correrão estes prazos do dia 
que os )'residentes devcrilo designar com toda a publlci
d~de para cada Alunicipio Jogo que fizerem as novas nomea
ções de Officiaes para a respectiva Guarda Nacional. 

Art. 86. O requerimento deverá ser. apresentado na 
Secretaria d'Estado dos Negocios da Justiça , ou na ·da Pro
vincia onde residir o impetrante, com a sua asslgnatura, ou 
de seu·procurador, reconhecida por 'fabelliilo, e munido de 
documentos·-que mostrem achar-se elle nas circumstancias de 
algum dos §!i do Artigo 83 , como sejão : 1. • certidão de 
baptismo , ou justiOcação da idade : 2. • folha corrida : . 3. • 
attestaçilo de Facultativo sobre a existencia. e natureza da 
molestia que nllegar: 4.• a Patente, ou Titulo original, por 
certidão, ou publica fúrma, da sua nomeação para algum 
l'osto honorario do Exercito, das cxtinctas 1\Iilicias, Orde
nanças, ou Guarda de ·Honra: 5. • a Patente, ou 'fitulo da 
sua nomeação para o Posto que occupar na Guarda Nacional , 
assim como de outros que tenha anteriormente occupado: 6. • 
certidão passada pela Secretaria. d'Estado, ou· pela da Presi
dencia , da qual conste se foi ou não dcmittido huma , ou 
mais ''czes, c a data de cada demissão', c nova·nomea~1io: 
7. • cmtidões , ou attestações dos Chefes da Guarda Nacio
nal , e de Autoridades do lugar da sua residencia, que provem 
a cO'ecth·idade do exercício do }losto, ou· Postos , c abonem 
o seu comportamento. 

A falta da Patente de Official da Guarda .Nacional poderá 
ser supprida por certidão da Secretaria d'Estado, . ou da Pre
sidcncta , da qual conste a data da nomeação ' para ·o l'osto , 
ou por certidão da Acta da eleição quando tenha. sido con
ferido por esse meio. 

Att. 87. Os Presidentes de Provinda, exigindo ainda as 
informações e esclarecimentos que julgarem necessarios, darão 

· despacho a taes . requerimentos se os impetrantes forem Ca
}lUiics ou Subalternos, c os enviarão ao Governo com sua •'I!!> 

informaçuo se forem Officiaes Superiores. 
Art. 88. Ainda que algum Official que lenha direito á 

reforma não a requeira, poderá o Presidente conceder--lha antes 
de findar o prazo marcado no Art. 85, se o julgar conve
niente, c for da sua compefencia ; ou propo-la ao Governo, 
cspeciHcando todas as razões que a justificarem. 

Art. 89. Se o Official nomeado em huma l'rovincia tiver 
mudado a sua residencia para outra, não perdendo por este 
facto a Patente, será o seu requerimento de reforma dirigido 
ao ·Presidente daquella onde residir, o qual , requisitando as 
convenientes informações ao da Província onde tiver sido feita 
a nomeação, o despachará, ou enviará ao Governo. 

Art. 90. As Patentes de reforma serao passadas segundo 
a norma a qnf" se refere o Art. 80, com· as. convcnirntes 

I 
_o 
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alterações , pagando os que as obtiverem , alêm do sello, a 
metade do novo direito estabelecido no Art. 57 da Lei , c 
os mesmos emolumentos a que estilo sujeitas as dos Olliciaes 
elTectivos~ 

Art. 91. D"entre os actuaes Officiaes, temporarios, ou 
vitalicios, que nlio forem empregados por occasiüo. da nova 
organisação, ficarão demittidos: 

1. • Aquelles que não forem reformados pelo Governo , 
ou pelos l'l·csidcntes, nem apresentarem os seus requerimentos 
durante o prazo marcado no Art. 85. 

2. • Aquclles cujos requerimentos de reforma forem Inde
feridos. 

3. • Aqucllcs que haycndo obtido reforma • não procurarem 
as !•atentes durante os prazos marcados no Art. 77. 

TITULO Ill. 

CAPITri.O l'NICO. 

J)ill]JIJ~i.t;ü,.,'( dirrrsa.~. 

Art. 92. Os actuaes Chefes de Legiões, os OUlclaes do 
5P.U ]~stadn Maior, os Promotores e Secreta rios dos Conselhos 
de Disciplina, e seus Ajudantes continuarão a exercer suas 
funcçfies, podendo lambem set·vir nos Conselhos de Qualifi
cação e de 1\evista, até que, verificada a nova organisaçlio 
da Guarda Nacional, scjüo nomeados pm'a ont.ros Postos, re
formados, ou dcmillidus na f'{wnm da Lei, c das J11"Cscntcs 
Instrucc;õc..~. 

Art. !):_t Nas Provindas do Pará c Amazonas servirão como 
Membros dos Conselhos os Cidadãos que os }>residentes nomea
rem, podendo lambem incumhil·-Ihcs, nssim corno aos Com
mandantes Militares, os trabalhos que as presentes Instrucçõcs 
exig-em para a organisação da Guarda Nacional. Deverão todavia 
os 11rcsidcntes aproveitar de prcfcrcncia os serviços dos OUiciacs 
da Guarda l1olicial, QUI! scrno tomados JUl devida- considcraçilo 
quando se fizer·em as novas nomeações, não Jlodcndo cllcs 
com tudo ser rerormados. 

Art. 94. Serão multados, quando na pm1c que lhes tocar 
se mostrarem omissos ou transgredirem as disposil;ões da J~ei, 
ou das presentes Instrucçõcs: 

§ 1. • l'elo Ministro da Justiça na Côrte , e pelos PI"Csi
dentcs nas Províncias: 

Os Conselhos de Qualifica~;ão e de Rm•ista na quantia de 
100~ n 200' repartidamente entre os seus Mcmhros. 

Os PresidL•ntes dos dilus Cousclhos na qnuntiu de ãO~ a 
100~. 
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Os Membros dos Conselhos de Revista, que deixarem 
de assignm· a Acta na quantia de 50~. 

Os Ptcsidentes das Camaras Municipaes, Otnciaes da Guarda 
Nacional, J uitcs de Paz, Parochos, Capellães, Delegados , 
Subdelegados, e outros Funccionarios Publicos na quantia de 
50~ a 100~. 

§ 2. • Pelos Conselhos de Qualiflcaçilo : 
~ Os seus Membros, que fnltarern ás Sessões, dcllas so 

nuscntarern, ou dci.xarem de~ assign;n· a Acta· da t.• reunião, 
ou ns listas, na tJHanlia dt' 50,;. 

O Otncial, Ollicial inferior, Cnbo~ otrGuarda, que sendo 
nomeado na fórma do AI't. 7. 0 deixar de compai'cccr·,. na 
quantia de 50;1. 

O OJncial inferior, Cabo, ou Guarda, que nomeado 
pnm coadjrnar· o Secretario, deixar de faze~ lo, na quantia 
"" 50~. 

O Facultativo que sendo conridado na fótma do Art. 21 
deixar de pmstar-se, na quantia de 50~. 

§ 3. • Pelo; Conselhos de Jlcvista: 
Os seus Membros" que faltarem ás Sessões, dcllas se 

ausentarem, ou deixarem de assignar as listas, na quantia 
de 50~. 

Os Membros dos Conselhos de Qualiflcaçfio, que deixarem 
de assignar a .:\cta da 2.• reuni!io, na quantia do 50~. 

O Olllcial, OtnciaJ inferior, Cabo, ou Gnm·da Nacional, 
que nomeado para servir de Secretario do Conselho deixar 
do faze-lo, na quant.a de 50;í. 

O Facultativo que sendo convidado na fórma do Art. 21 
deixar de pmstar-se, na quantia de 50~. 

Art. 95. H uma Portaria do Ministro da Justiça, ou do 
Presidente da Provincia, contendo os nvmes elos multados, 
us razões, c importancia do cada multa, terá força de scn~ 
tença para a cobrança. 

Art. 96. Quando a multa for imposta pelo Conselho 
de Qualincaçno, ou de llevista, o Secretario e"'trahirá da 
Acta h urna certidi.io em fórma, com as declarações acima 
indicadas, que terá força ·de sentença, c será enviada com 
Omcio do !'residente do Conselho ao Juiz Municipal, o qual 
a fará executar, e recolher a multa a qualquer Estação de 
arrecadação á disposição do l\Iinistcrio da Justic;a. 

Nno se admittirao embargos, nem qualquer outro rc~ 
cur!to contra essas Portarias ·OU certidões; mas ainda depois 
de l'CrHicmla a cobrança, c recolhida a quantia a qualquer 
Estação de an·ecadaçno , poderá o multado obter ordem do 
l\Iinistro, ou do Presidente; para que lho SPja restitnida, 
se o reqlH'I'l'l' no prazo de 60 dias 1 provando que a mesma 
mnlta lhe foi in,inslamenfo imposta. 

Art. 97. A execução <In J.ci N. 602 de 19 de Setrmbro 
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do corrente anno começará em cada Municipio desde que 
for reconhecido algum dos Commandantes nomeados em vir
tude della, subsistindo até então a mesma <JUalificação que 
se acha actualmente feita. 

Ainda depois da nova organisaçno da Guarda Nacional, 
e em quanto se não publicar o Regulamento geral, conti
nuarão a ser observados a respeito da marcha do serviço
os mesmos Regulamentos c Ordens que estiverem em vigor 
em cada Província, menos na parte em que se oppuzcrcm 
á referida _Lei, e ás pl'cscntcs lnstrucçucs. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da 
Justiça, o tenha assim entendido, c- faça executar. Palacio 
do l\io de Janeiro em vinte e cinco de Outubm de mil oi
tocentos e cincoenta, vigesimo nono da lndcpcndcncia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Euscbio de Quciro; Coitinho llfattoso Camara. 

I 
·~------------- ,J 
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EMPREGOS. 

.. ·t Com mandante~ Antonio Joaquim dê!; Costa. · 45an- Fazendeiro.· . -· ~Tem· ,Patente-de CapiUI:o as extinctas Milícias~ Por occasiio da ultima qualifl.caçao foi tn~ 
Superior. - ' nos. Foi nomeado T:fnte oronel Com mandante cluido na lista do serviço activo. Goza 

de hum Batalh !_ • .N. por Portaria do saude, e.presta-sc voluntariamente a todo 
Presidente da PN ~e 15, e Patente de o serviço. • t. 

' " 25 de Novembro de , e Commandante 
SuperiQr por Decret ~.14 de Janeiro e Pa-

---*tente de 9 de Abril d 843. t; 

2 Coronel deLe- Roque Martins Pefeira. '41' Nl'gociante. I ~meado Coronel d~_l 'llo por Portaria de 5 Está incluído na lista de rese"a. Tem ser-
gilo. . ' . ' de Maio, e Patente 1 de Junho de 1~i vida com_ zelo i mas acha..se actualmente 

' 
demittido a 9 de M o . de 1841 , e noTa- inhabilitado para o serviço activo por 

! • mente nomeado~ rtarla de 21 de Ou- molestias incuraveis • 

• " tubro ~ Patente 1 ~ Novembro de 1848. .• 

3 Cc;>ronel deLe-- Belchior Antonio de Sá. ' 57 Fazendeiro. Tem Patente de Sargen ~?r das extinctas 6r- Está incluído na lista de reserVa. -'Foi duas 
gilo. . ' . denanças. Foi nome :MaJor de Legilo por vezes suspenso em 184.4 e 1845 pot:os-. 

" .• Portaria de 15 e Pat te de 27 de :Março de trar..se remisso no cumprimento d Or-; ! 1839; Coronel por P !!ria de 21 e Patente deus Superiores. O seu estado de saude 
de 29 de Outubro d 843; reformado por o inhabillta para todo o serviço. · ,. 
Portaria do Presiden a Província de 11 de . ! . i · Junho de 184.5. I 

~ Ttnente Coro- Leopoldo Jiquim de M~tos .. 41 Professor Pu- Alferes da G. N. por PÔ ~ria de &, e Patente- Está lnclutdo na lista do serviçO ãetifo. 
nel. · · blloo. de 13 de Abril -de 1~~ i Major. por Portaria Tem sempre mostrado muito zelo, e actl-

' ' ' 
-· de 24 e Patente de 31 ~ Dezembro de 18$.1; - vidade .-ao cumprimento dos seus~res. . .. . . . ~· . ' demittido por Porta~~ e'( deJulho de 18-\2_; Conserva o Batalh!lo em boa- ord , ·ap.-.. . . . ' ~ i\1 e nomeado Tenente ronel pot Portaria de plicando--se ~ncipalmente ·á irutrucçb.o • i"'- ,, '· -f . -.. -. ··s de Setembro e Pate e de u. de Outubro I - das Praças. • tá bem disposto p'!l: todo . , -r - de 1844. j - o se"iço, e declarou ao Comm - ante . - : . ; :; Superior que renuncia a dispensa a que 

. 

,; .~• ' -.,t .•. ,- .c . 1 possa ter direito. _ '-;~ 

5 llajq(._" ..... " .~'!~u_g)parm. do :9::. 42._ ... N~~iante. V~ foi el~i~9 __ Ten~nte da G~Ji· em_Abril de_1~.r ~.cha-se in_çluido na lista 49-Serviço _actiTQ. 
·- reãd"or eO'eeti- e servia até 1836. Nomeado Capitão por Por- Goza boa saude; h e capaz de todo o ser-

vo da Camara taria de 7 de Junho e Patente de 15 de viço, e declarou ao Conselho de Quall-. ... - Munlclpol. Agosto de 1838; Major por Portaria de 5 fi cação que renuncia a dispensa que a Lei 

- -- - •-p-- J 
de Novembro, e Patente de 13 de Dezembro _ lhe concede. · . á . de JB4.0. Por __ ter mwlado- a sua resideneia 

' 
.I 

• 'ara este Municlplo ficou aggregado ao t. • 
. - atalh!o em virtude do Portaria de 7 de . Julho de 1845 . 

._.4-. ~-- • .. ... , 
Quartel do Comniando Superior da.G.-N. do :Municiplo de •.••••.•••••• , •••• de Janeiro ele 1851. 

- -· .. . (A.ssigna o Commandantc Superior). 



PÁGINA ORIGINAL 
EM BRANCO 

-- - -~-----~----------------------------' 



Ha'tlo .c•:;ln lhl'o sc•nil' pai'a a ;,Lltl'kttld tl~•; Lu:·J.iJ-> h.lt:ioua .. ~. 
ill) :il'l'lil;u adho albtaúu.l twlu Con:;.·Jlw l!~ tJa:t!i::;:;~ç;.,, t!a L!l'i.h.!ii;t 
dJ e pelo Cons1~llw de Uevis~a dn J~:n]!1·ir:u c~e 

em \'ÍI'tailc ôa Ld ;'\," GO:! f!e iD de ~,·:lPiuhro. e 
Instrucções de 2Zj d1' Outubro flu lb~)(). E~tú por mim HIIIIII'I'<H!o 

1.: rubricado com o appcllido .•.....•• , !c•ndo no nru o Tcnno d1! 
''l\Gt~rramento. Cidade t!<! :; c!c~ \'Oi"l't!Jhi o c!t! u;~;o. 

(Assigna a JlCs.'ma, 'lllO fOI' para is . .:n ~lufot'i<:;acla • dedaratul'J o 5l'l1 
l1o:-tlu 011 J~mpl'f'go). 

! . I 
·-----------,-------,-----~' 



~!ODELO N.• 1. 

At:rA DO CONSF.I.IIO DE QUALIFICAÇÃO DA PAROCIIU DE 
1\IUNU:lPlO DE 

Primtira reun,.ão. 

Rub1ica 

DO 

Aos quinze dias do mer. ele Novembro do ""'"'do Nascimento ·de 
Nosso St~llhor Jesus eltristo de mil oitocentos e cincoenta ' Vif.(esimo 
nono ela JndP.pcmlencia e do Imptwio , acharão--se rmmidos ás~ ·ho1·as 
da manhfl no Consist.qrio da lgrt"ja 1\lah·iz da Parochia de 

confol"lne os Eelita"s pnblica!los com tlata de 31 de Ou
tnhro antl!cP.dt~nte, o Major da Huarda Nacional . José Fel'rf~ira rla 
Silm, n Capihto Bento Jos''-dn ÜliYeira, o Tem•ut'e.J\Ianoel da CI'Ur. 
.Luhfiu, e os Am•res Cnndido Joat1Uim de Faria t! José Anicrto da 
Cunha, nomeados velo Exm. u l'l't~sidente 1testa Pl't)Vincia para com
pm'l'tn o Conselho de QualiHcac:iio, que deve faze•· o alistamento e 
da~siHcat:ãn dos Guardas Naciomu~s rla referida Parochia · mn virtudt~ 
ela Lt>i N. 0 602 de 19 ele St·h~lnhro e lnstrucçõcs de 2:) do.' Ontu
!n·o do corrente anno, c oucupumlo o rercrido 1\Iajot' }'erreira da Silv•t 
a CU(kira da Presidencia que llu~ competia em razilo do seu:' Posto, 
declarou installado o Conselho,., e designou para se1·vir de Secretario 
o Alreres Faria, que passou logo a exercer suas funcçõcs, lomandt) 
os neccssarios apontcmtentos para a radacção desta Acta. 

l.erfio-sc quatro Ollicios , st~ndo hum do Commandante Rnpr,rior 
do l\lunicipio, Joaquim Antonio de Araujo', rcmettcndo huma relação 
nominal dos·· Officiaes c dos (Jutn'das Nacionaes üe serviço ordinal'io 
~~ ch~ reserva actuahuente qualificados nesta· Parochia, outro .do Jnir. 
de Paz do Districlo da Matriz, Manoel Ribeiro- das Neves, acom
Jlanlumdo o livro de mnfl·icula da f.ual'da Nac.ional, que· existia no 
Cartorio do seu Juizo, uut.ro do llrcsident.e da Ca.mara Munidpal, 
Cnslm\io Antunes do Pt·ado, com h uma copia anthmttica da lista do.'i 
t:itlalli\o~ d;t Pai'Oehia ult.imamcntc qua\ilicailos votantes em virtudt~ 
ela l.ri N." ~Ri de tn de Agosto ele l8'•fi, e outro du Snhdelcgad" 
ele Policia da·l'arochia, Sí-1'afim elos R;mtos flcssanha, tambt•m a«~Otn· 
panhado de h uma rrlaçfiJ) nominal dos Cidad:ios ndla t'csidcnlcs c;oru 
a itlacle õe tR a no annos ' &c. I 

Lrrão-sc i~nalmnnte t.nm'l requrrimcnt.os de varias Cidadãos, huns 
a11cgando as razi'ir~ prlas qmws pmtendcm ser •~liminados da malri
ntla cht fruardfl Nacional , out.t·os reqmmmdo mudança da lista do l 
,0\t~rvi..-n ordinario pa1·a a da resm·va , outros declamnrlo estarem prom- · 
)Jtos paru todo o sCW\'iço, não obstante exercPl'cm empregos que lhes délo 
clireitn á dispensa, &c., c Hcãa·i\o todos sobre a Mesa pm·a serem to
mados na devida consirl<'ra~;.ão. 

TPndo em vista os papeis arima mencionmlos, começou o Con
.5t"'Jho os sf'us t.rahalhos pf'lo 1.0 Quarteirão da l)arochia , l'ormamlo pela 
manrin\ indicaria no Art. 22 das lnstrncçõm~ huma .relat:ãn C'm ordent 
nlphahetka rios Cidadlios que .se achi\o mn dr,·.umst.ancias rle sm·cm 
tiuar<las N'acinnacs elo serviço activo, e outra dos da res1•rvn, na fôrma 
da LPi nnvis:-oima; c sendo duas horas. hwantou o Presidente it 

~rs."i'\o, dt:'pois rlr: haYCI'P.IIl tofios os Membros do. C:unsrlho ilssi~mtdn 
'.'s .ap!11llalllt>nlo:-o, qnr~ lictirno tom os Jli.t(.·JHs l't>ff•rido:-; t'lll l_lotlt~r dn I ! ~et·a·etal'io. 

2 



"".;o dia W nhrio~sr~ n Sr<:isdo 1í~ ~ horas. f'. prosr.guio n CnmP 
lhn ••m Sf'tH tral1alhos ntt~ tís dnas horas da tarde, !'iPrido entretanto 
Jid~s hum Oficio do Tcncntr. I.ohão rm t)ttr. part.ieipou que por •~n
fr.l'lno nfio podia comparecer, e nove requerimentos de diversos (:i
tlad::los allegando !'icns direitos á J'espeito da ftnalificação. · 

No~; dias 17, 18, Hl, 20 e 21 acharão-se presentes todos o~ 
:irlembros do Conselho, que tJ·abalhou das 9 horas da manha até ,;, 
tinas horas da tarde ; sendo recebidos quinze requerimentos de }JartPs. 

No dia 2':! acharão-se p1·esentes ás 9 horas ela manhã o CapiUio Oli
\'eira, o Teuenlt' Lnbão, e os Alferes Faria, e Cunha, e Iendo-sr~ 
hum Officio do Major José Ferreira da Silva, em que participaya que 
por Pnfpr·mo ni'io. podia comparecer, passou a occupar a cadeira da 
Pn•sidrnria o referido Capitão Oliveira, que dcclotron aberta a Re~são. 

ProsPguinrlo o eonselho 'em seus trabalhos leo-sc hum mqneri
llH'nlo de José Pereira de Castro' allegando crne com quanto tiV("SSI' 
~·ido ~~on!iõlnntemrntc <ptalificado Gnurda Nacional do ser'\'i~~o nrdhmrin • 
.inlgan1-Sf': com din~ito a ser eliminado da matrimtla·, tanto por ff'r 
idtlfll• supr;r·ior a tiO annos , como por faltar-lhe a renda exigida pPla 
Lr>i. ;\'fio npr'PSl~ntando o supplicante documento que provasse as suas 
Hllegar,li{'s, achando-se ellc incluído na lista do Subdel("gado <:om a 
·iil:lflp. <h~ '•-6 a unos, o renda de 300~, c divm·gindo as opiniões dos 
-'h•mhros do Conselho sobre o deferimento que se deveria dar-lhe, re
:-;oln•o-sc , a t'eqncrimento tlo Alferes Cunha, que se exigissem mais cir
enms1anciadas e p0siliras informaçfies do mesmo Subdelegado, e do 
Hr-n•mndo Yigario, c em conscquencia desta delihe1·o.ção passou n 
:-'r!TPtario a fazer os ronnmientes O meios, qnc forão assignados pelo 
P!'r•s!drnlc. c cxpedirlos. Continuou o tmhalllo até as duas horas, f1 

krnnhlll-~r n Rc."são. 
!'lo <lin 23 reunio-se o Conselho ;ís 9 horas, achanrlo-se prcsenfrs 

lodo-. o~ seus ~[embros 9 c funccionon até :ís duas da tArde. 
;'ío dia 2L "chrmdo-se presentes todos os l\lembros do Conselho. 

o P:-Psidi•n!e drclarou aberta a ~cssiío; c alt'm de ym·ios ·J'rqnf'rimcnlo.; 
""" f':Jr!("l 9 Ir o-"(' hum OOidn t1o J\PW'I'PtHln Yi~nrio l\1muu•l ·vic~ira 
~~nbr:l!. Plll t'~>spn~;l.a no (JIII' s1~ I lu~ <liri~io 110 dia 22, dedamndo fJIW 
mi(l P'l!lia hlfm·mnr Pxnctanwnt~ f!ohrP. a idade de Josl\ ]>t'l'cil·a dt~ 
Ca-·_:r~) pot' 1~iio ler nellado nos finos ria Parochia assPnto algnm a I 
_...~,u !'.~·;~wiln: m::t"i qm• rrgnlanrlo-sc pelo conhecimento pessoal que deli1~ 
1 in!ta, e por ill~(wmn\:i'i<'s dr prs:::on" fidedignas, julg-ava qnc a sua 
:da,!e n:io podia :~c·r inf~rior a 50 annos. Xesta mesma accasií'ío com
~1!'~t'eD o St~hdelr~~atlo· S~raHrn dos Santos Prssanha, e rxpoz n~rbnl
·n~·ntr ao Conselho qnc julgava cxactas as informações que lunia darlt~ 
;1a ~m:J r~la~;"ão <J r~speil'o do snpplicanle José Pel'eira de Castro, quanlu 
:i i,.J:ul'', pnrqnc a ~na physionnmia o robustez indicão niio tm· ma i.~ 
df' td; nonos ~ ~ nenhum clncnnwnto aprrsentava elle que provasse n 
,•rtnfrnrio; P. qnanlo ti r<'nda • porqnP h e bem sahido qnc tem loj:l 
;ih:•:·t:1 ''c m:m~t~nrim. omJro trahnlha f'.onstantementc com vnrios npt·
'"<H'ln-., ~n~IPHinmln-sf'. a si, f': :1 sna família , o que nfio lhe srria pos
·.i•:t>l la:•t•r S!~ nfin 1hpso:;r-. pr-lo Bwnos, n rPmla liiJUida de :mo~. Jlp
i'":" d~ O'IYitla<t f'Stns infni"IIHH:tlf'S pnz-sro a ,·ntns a qnrsHio, c pro
"1P'1·i:~wh-~:" dnn-. M~mhros a fa\'(11' da prrll•n,:fío do ~npplkanfP ~ ,. 
''" tnrln)_,. cl!vJ-; ,·nnlrn. flf'SI'lllJii!t(•'' o Prf'~idrnln Jml'a 'l"n fossn l'fl~·
induidn na lbta dn s.:ryi~n <H"! h o,~~ n .\!feres Cunha l'eqncreo qlll'.'it: 
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Rubrica, 

mencionasse na Ac!a o seu voto contJ·ario a esta dccisfio. (') A's duas 
·. horas levantou-se a Sessão 

Nos dias 25 e 26 reuni o-se o Conselho ás 9 horas, e proseguio 
nos trabalhos da qnalificaçao, funccionando até ás duas horas da tarde. 

No dia 27 comparecêrllo ás 9 horas o Capitfio Bento José de Oli
l'eira, e o Tenente .Manoel da Crnz Lobilo, e como recebessem Qffi .. 
cios do Major Ferreira da Si h a, e do!i Alferet~ Faria, e Cunha, partici
p:mdo que por incommodados nfío podillo assistil.' á Sessão, resolvêril.o 
(:onyocar para completar o numero necessario, como permitte o 
Art. 7. 0 das Instrncçõcs, o. Alferes da Guarda Nacional 1\faximiano 
.lnst~ fie Cannlho, que comparf'Cf'O ós fO e nwia horas. Occupou a 
cadeira da Presidrmcia o Capitfin Olh·eit·a, qne rleclaranclo uberta a 
Sessilo, designou para servir provisoriamrnte fie Srcretario o mesmo 
Alferes Carvalho, c continuou o Conselho os seus trabalhos até as 
!J c m~in homs ·da tarde. 

No dia 28 t;omparect~rlio ás !l horas iodos os ~lembros do Conse-
11JO, o nhrio-se a Sessfio, ficando dispensado o Alferes Carvalho, que 
no dia antecedente tinha sido chamado para servir interinamente. O 
Secretario requereo que na fôrma do Art. 5. o das lnstrucçõcs se no
measse huma pessoa que o coadjuvasse nos trabalhos da escriptuta
ção; e em conscqnp,ncia destQ p~rlido passou o Presidente a officiar 
ao Tenente Coronel Commandnnle do llatalhão desta l'arochia requi
sitando a nomeação de hum Olllcinl inferior, Cabo, ou Guarda Na
dormi. 

O Presidente ponderou que estando a findar o prazo· marcado 
pnra a primeira reunião do Conselho , e restando ainda ni'i.o pouco tra
Jmlho a fazer:.se, convinha que elle funccionassc tambem á tarde, e 
nssirn se resoh'eo. Lerfío~sc varios requerimentos, c continuou o tra
balho da qualificação até ás duas horas , levantando-se enU'ío a Sessão, 
tfUC foi novamente aberta ás /1- horas e durou até as 6. 

No dia 29 ahrio-se a Sessão ús 9 horas, faltando o Capitão Oli
w~ira , que om.ciou dando parte de doente. 

J .. en-se hum OOicio do Tenente Coronel Commandante do Da
talhão , . Ucrnardo .José de Siqueira, declarando ter nomeado o Sar
gento Ronifacio Correia de Andrade para coadjuvar o Secretario do 
Co'nsclho, segundo a sua requisiç.i\o. Ficou o Conselho inteirado. 

A's duas homs da tarde lcvantou~sc a Sessão, e reunindo-se no
Yamonte o Conselho ás t,. horas trabalhou até as 6. 

No dia 30 reuni o-se o Conselho ás 9 horas, achando-se presentes 
todos os seus 1\fembros. Conclnirão~se as duas listas rios Cidadãos 
quaJiftcados Guardas Nacionacs , sendo h uma do serviço activo, o 
outra da reserva , e depois rlc nssignadas por todos os 1\fembro'S do 
(:onselho, o Secretario, coadjuvado pelo Sargento llonifacio Corrêa de 
Andrade, passou a transcreve-las em quatro Editaes, que sendo igual
mente nssignados fOrno nflixartos dons no inferior ela IgrPja 1\Iatriz, em 
Jn:~:m· conyenirntc para srrcrn ,·i~los por totlos, e os outros remcttidos 
f'OITI Ollicio rlo Prrsid1•nfe no Hnt•rendo Caprllii.o Antonio dB Paula 
Bastos, para l'irl'f':m aflixados tnl CHJWIIa Curnda fie ~- Jorío Duptis
la, lilinl ftpsfa J•nro<~hia. 

(') 1·:~11.~ IIHUJcfo ·;ai õii'J;illl I'J;rriplo p:ll'õl lllllSI!';II' l'IJIHO flf!\'t~ O f:onsf•lho 
1''""'-''llf'l' llfl f'\f'l'l'io·in 1!1~ ~11;os :JIII·il•••ir:l'io•s; n1:1s 11:1 l'rdar·l:ãn 1la p1·npl'ia A1·ta 
putlel'iiO Sl'l' 11111110 lll;lis I'C'SUIIIitJas as lfiU'SIÔC'S fJIW Of:COI'I'('l'f'lll• 



Estando assim concluídos os trnbalbos da primeira reunião, o Pre
sidente avisou os Membros do· Conselho para 'I"" se reunissem nova
mente no dia 16 de Dezembro, e depois de lida e approvada esta 
Acta, que· se achou confonne aos apontamentos , para ser lançada no 
livro e por todos assignada, levantou-se a- Sessno ás duas e meia 
horas da tarde. 

( Asssignilo) Jos{\ Ferreira da Silva , !itajor Presidente. 
l!ento José de Oliveira, Capitão 

· .1\lrmoel da Crnz Lobào, Tenenle .. 
Camlirlo Joaquim ele Faria, Alferes Secretario. 
Jusé Aniceto da. Cunha, Alferes • 

.Ar.TA D.\ 2. a RF.ITXt:\o. 

Aos· df'7.PSPis dins tlo rnrz tle Dezembro rlo nnno rlo ~aseiment.o 1fe 
N'otoso ~~·nhm· .Jt~sus Christo de mil oitocentos e cincot•nta, vige
simo nono ela lndepcmJencia e do Imperio , reunio-se ús 9 horas da 
manhã no Consistorio da Igrrja Matriz da Parochia de . 

)lnnicipio de o Conselho de Qualificação com-
posto do Majm· .José Ferreira da Silva como Presidente, Capitão Bento 
José de Oliveira, Tenente Manoel da Cruz Lobão, A !leres Candido 
Joaquim de }'aria, servindo de Secretario, e AltCres José. Aniceto da 
Cunha , como consta da Acta antecedente. 

O Prt•.sidenll'., declarando aberta a Sr.ssl\o, inrormou ao Conselho 
qnf! os .Editaes amxados no interior da Igreja l\Iatriz ahi se conser· 
,.tÍI";io á ,·ista de todos pelo espaço de 15 dias, aMm de terem sido 
impr'f'Ssos no Jornal mas qne o mestno não 
aeont1•ceo a respeito dos qnc ctevillo ser pnblicados na Capella de S. 
Jnlto Jlaptista por estar ausente o Reverendo Capelln.o. Antonio do 
]'aula Haslns, a qm•m forão officialmente remettidos~ e f(UC tenrlo 
t~lle nolieia d•~sta fi1lta nn dia !., de He7.1'1flhl'n, e m1n sPndn possivl'l 
rt~lmir Jug-o lodos ns ~lemhros dn Cons('lho por c~tnrcm alguns :wsentes 
da Parnehin, fi:r.twn aproruptar outros Erlitaes, que assignou com o 
St•crf'l;u·io, c l'f"melf.co ao .fui r. de Jlaz rlaqnelle I>ist.ricto, rcqnflrenrlo-
1 lu' que a bl'm do Srr·yiço Publico os Jizessc a !lixar na porta da Ca
pt•lla, o qn~ se rcrificon no dia fi. 

LNiin·sc quinm requerimentos ele varias pessoas contendo f'(>clama
(firos a rPspeito da qnalillcação constante elas listas que se publicúrão: 
ü tís pat'h•s intemssadns pass;mJo-so recibos, sondo lmns nssi~nados 
pelo'" Prt•siclrnfl~, o ontrns pt•lo Sl~crctario, corno recommenrla o Artigo 
;J'J. das lnsh·nc~\~lit•s rle 25 ele Outubi'O. 

Occnpoii·Sl~ o Const~lho com o exame dos referidos roquerimentos, 
Jnnçanrlo--llws clC'spachos tonformt•s as rlrJibcrac,:.õPs da maioria, e srndo 
thulas duas IHH'CIS h•ranton·se a ~cssão, rlepnis de nssi~nados ns apontn
nu•ntos. 

:\'o tlia 17 rompnrrcforii.o todos os }\h•mhros do ConSf'lho, e aberta 
a Srossiio oís n hrn·as, proseguio nn exame e despacho dos requrri
Hu•nlos q1m lic~;iriio fia Sess;lo antPerrll1nle, e fle mais onze que ri+' 
11on1 st' aprr!'PIIftÍ!'iío. ~rndo nh.nns Õf'llrs rlo inrlirirlnos quo a11n~.ntVfiH 
c.wh.H'l'lll~~e itnpos:'!iiJilitados . por molestias P.ara .<Jnalqtwr scniço da 



t;uar~la Nadoual, uão HfH't\st•nl.mulu Jl411'1\lll fl'm~lllllt•nto al: . .mm l(tle l~OIII .. 
ru·oHtsst~ !-Ou as allt~~:;-;u,:tiPs, rt:solH!U o Cunsdhu t(LW t•ump;,u·ect•ssem nu 
dia 18 i.Íif10 horas dt.t manhã pal'a serem inspet~l~iunados, convidauclo~so 
lJOI' Olliuios do Pl'f~sidente o Da·. em 1\ledicina Theolonio Jnsú tio Uego, 
11 o CirurgiHo Ajudante da Guarda Nacional Manoel Oliuto li'ragoso pal'a 
litzcrem essa· inspecção.- Levantou~sc a Scs:ID.o ús duas horas e meia 
da turclc. 

Nu dia 18 nbrio-sc n Sessão ús 10 horas, faltando sem causa par .. 
Ucipafla o CapilHo .Oliveira. 

Comparet:eo o Doutor em 1\ICfHcina Theotonio José do H.c~;u (fnl
tando por doente o Cirur~H.\o da nm.11·da ~acionai Manoel Olinlo l•'m
J.:O!Õo) para inspcccionaa· os Cidadiios Tihurcio Joaquiin da Costa, Salvador 
J\ntonio i'iuncs, UcneditJto Joaquim de Siqueira, e Henrique da Silva. 
fJIH~ lambem se uchaviio Jll't~scntt~s. l•~indo o exame declarou o dito 
Hr. JlOI' cscripto qtm os dous primeiros lhe parecião realmente im
possibilitados {Jal'a qualquer seniço por padecerem molcstias iucm·a
veis; que o terceiro soll'ria alguns incommodos que o não impossi
hiJitavão para o serviço da reserva ; c que o quarto não nprcscntava 
indicios de padecirmmto algum. 

Continuando o Conselho os seus trabalhos, levantou-se a Seisilo ás 
a horas da tarde. 

Nos dias 19 e 20 abri o-se a Sessão ús 9 horas, faltando sem causa 
participada o Capitão Oliveira, e levantou-se ús duas horas da tarde. 

No dia 21 começou a Sessão ús 10 horas, faltando igualmente sem 
causa participada o Capitão Oliveira, e achando-se decididos todos os 
requerimentos de reclamação , passou o Secretario, á vista dos despachos 
nellcs lançados a fazer nas listas dos Guardas qualificados para o 
serviço activo c para a reserva as convenientes alterações, organisando 
huma relação de todas a's pessoas a quem se rcferino as mesmas altc• 
rações, para ser lambem publicada por Edital afixado na porta da 
:Matriz, como determina o Artigo 36 das Instrucções. 

Por esta occasião expoz o Secretario que tendo faltado o Sargento 
Bonifacio Corrêa de Andrade desde o começo da segunda reunião, 
apezar de avisado, e sendo neccssaria hum a outra pessoa para coadju
va-Jo, tinha chamado o Cidadão Henrique Joaquim de Almeida, que a 
isto se prestava. Ficou o Conselho inteirado. . 

Propoz o Alferes José Aniceto da Cunha que fosse multado o 
referido Sargento ; o pondo~se a votos esta questão, pronunciou-se a 
favor da imposicno da multa o Secretario,. e contra o Presidente, e 
o Tenente Lolrao; e havendo assim empate ficou rejeitada a moção. 

Tendo-se affixado a lista das alterações, e sendo 3 horas da tarde 
levantou-se a Sessão. 

Nos dias 22, 23 e 24 achou-se o Conselho reunido desde as 9 
horas da manhli até as duas da tarde (continuando a faltar sem causa 
participada o Capitao Oliveira) para receber os requerimentos de recurso 
dirilj'idos ao Conselho de Revista , • passando-se recibos aos recorrentes, 
que foriio os seguintes: Benedicto. Joaquim de Siqueira, Henrique da 
Silva, José Pereira de Castro, &c. , &c. 

No dia 25 abrio-se a Sessno ás 9 horas; e tratando-se da falta de 
comparecimento do Capitão Bento José de Oliveira sem participação 
alguma que a justificasse , resolveo-se que fosse multado na quantia de 
501! ; vob.ndo a favor da lm oslçao da multa o Presidente o Tenente 



~\ch;.uu.lo-:.;1~ findo f) prazo marcado pal'a a npl'IScnla.-;ão tios l't1-

cursos, tratou u t:onsclhu do iuformm· alguus dos rccfucriuwnlos rcct~ 
. bidos pam serem enviados ao Conselho do Revista; e rcsoh"eo: 1. o, que 

a presente Acta, depois de approvada a sua rcdacçào, fosse b·ansm·ipta 
no livro competente com a lista dos Guardas qualificados para o St11'~ 
viço activo; 2.0

, •que a lista do reserva fosse igualmente transcripta 
no liuo destinado a esse fim; 3. 0

, que se remetesse ;w Juiz :\luui
cipal com Ollicio do Prt~.;;idenlc h uma certidão lias mult:.1s impo . .;l;.l:>. 
comu dclennina u .\rt. Uü 'tias Jnsll·um;t1es; ,'J_,o, quo pelo pritw•iru 
Correio, ou por portador seguro se oiJiciasse ao t:onsdho de lhn'bta 
remettcndo-lhc os livms da qualificação com lotlos os úocnmentu:; qtw 
lhe sm·yírão de base, c os requcl'irnentos de recurso apresm1tados pt!la:> 
pm·tes; 5. o, que se oJJiciasse no Ex.m. o Presidente da Pl'o•ducia dando 
conta da conclusão dos t1·abalhos do Conselho; Q,u finalmente, quo 
logo que estivessem promptos estes trabalhos se reunisse de novo o 
Conselho para as:;igna~los; c levantou-se a Sessão ás 3 horas ,da tarde. 

).Assignão) José !ferreira da Silva, l\Iajor !,residente. 
Manoel da Cruz Lobilo, Tenente. 
Candido Joaquim de Faria, Alferes Secretario. 
José Aniceto da Cunha, Alferes. 



llubrica . 

• 

~--~---



lUODELO 
Mutritwla flo.10 (;um·da~ 

de 
Nacionaes aliMados para o .'Jerviço artir, pelo 

etn virtude da Lei N." 602 de 19 de 

L• QUAII 

1 
N.'" NOMES. Idades. I F..rlaáo.•. 

--- Ã~~-;i~~;G-;;;It;alvcs~=::~:-: -;5-;;;;-:-1 Sol;i-;:;--------

=~=~=::~~;.~;de:~~~~~ 27==~~::;~:~::~== 
a C;n·Jos Autonio da Cunlw . , , . , ••• , . 30 ,.iuvo ~•·•u li lhos, 

1
~-~- -.;;;;.J~:-i::;-:i:s~-;;;::~:-:-:::-:-:-: -;s---- r.m;r.~~i;7J;-;;;;:-

"io narb()~;l ile ~alies 
qne tem a l't!IHla de 
2li08tHtO. 

i·-r.--.~~;ri~:-;;:::;-o;..Za~~~:::-::-: w--- S:;jj;i~-:--------

Casado SC'IIl lilhus, 

l"r:mdsro 1!•• Oliveira, ..... ,....... 3i C.1s:uJo com filhos. 

'I llt•nriqne 1la Siha .•• ,, •• , ,,,, •••• , • 3& casado sem fllhos. 

10 Jeremias da Costa l\larlins. •• •• •••. 18 Soltch·o; 

" Casado com filhos. 

·-12- J.~;.-Jo;;;;-i; do nego •• , •• *....... 38 I Casado com 11\hos. 

-;:;- !ii;.:;:;:j'j;-;;",-:;;:;~-;; .. .;;:.;-:~~~~~ -;;;----r;cl;;-;:;,-;--------

2.' QUAl\ 
·"" ~" ==·""~. ==-=-=--_,.,......, ____ i 

1 Com ~~ mcsmns classificações do precCUcnte Qllal·tcirão, e ~~ 
Cousi<>lorin da lgL-eja l'tlatriz da Freguczia de 

(Assigll~O os Membros do Conselho llc Qualificasão J 



N .• 2. Hnhrif:a. 

Cmmlho de Qunl i fi cação da Parocltía de 
1 811fcmbro e Jn..;truCfÕeil de 25 de Outubro de 1850. 
I 

1 TEIIIÃO. 

l Prnfis.rúe.r "" Rmpregos. iRend,./iqaida. onmv,;çõ.,. 
--------------------------------------

1 
I 

IHar·ceucir·o. fiflOSOIJO , 

Agente do· Correio. 

!Ucdico. 

r:oosono Ui!lpensado do sct•viço ndi\'o em 
virtude da l.ci. 

2.0011,~000 Jlc incluído rwsla lisla, c n1ío 
lia da resen·;l , por h a ver llC
c/arado ;~o t:ouselho ttue se 
presta \'Ohrulal'iauwntc a todo 
O l'CI'VÍÇO. 

J;:;;;,Jor.-------·--------(!-~F-;;j-;Jl;t;:l'n-;:;;;-~;~;:;-
pai a t•crlido úPsl.c. 

íllfiSonu Ile filho uuieo da ,·it1v:\ nosa 
M<u'la, a qut'lll st'I'VC de am
pa•·o. ----------------;-------------------------Atlmiuis!J·:ulor· tlo Engenho S. lliJO,~OOO Jlc dispensado do servico ac.Livo 

Cruz • tlc que h c proprictario c?m pl:eferen<;ia ao ,p~·aprjcJD.-
FnJncisco de Oliveil'a. r10 do Eugcllho, a pcd1do dcstf!. 

------,[-------~---------------Proprietario ;Jo r~ngcnhoS. Cruz1 2.0008000 Fie<~ obrigaúo ao scn•iro acCivo, 
Tt~neutc da cuarda .Nacional. pOl' haver p1·cferido â t.líspen

sa tio AdmiuiMrador do SCII 
Ellg('uho (iclix José !I C raiva. 

----------------~----------------------Nt•l-(odaute, 1\Jcmlwo tia Assem- ·i ,ooosooo fer. conslat· jtO Conselho qqc.sr. 
ltk;t J.cbis/atira l'l'ltviucial. presta volltltl.ai'Í:tnt'~'•te a t.o,lo 

O Sei'VÍI'O l'l~llllllf:Í:!IHJO a, di.~
jlf'llSa IJiiC a (,d /hP. COIWCdC. --------------------------------------

Sargento de 1. 3 Linha reforma
do. Om·ivcs. 

OOO,SOtiO 

----------------,----------------------J'inlO!'. ·IOOJOOO 

lUarceneiro. aOtl$000 '---------------------------------
Fiscal da Cama•·a :ftlnnicipal. 300h'OOO 

Caixeiro da casa de conunercio 

I de l•'crrcira &·Jnuãos, cujo ca
pitlll se av:.tlia em G0,0008'000. 

3008000 fie o unico cai;'\.ciro da c;t!la. 

I ........... liii ···===· ··= 
I. Tllii\ÀO. 

----------------------~-_,...,~...,.....-..,..~"<:' • 
~ssirn por diante atC o ultimo). 

em '2!, de Hcr.cmlwo de JS&O. 

-~ç~Jarando _cada htLDl __ o _seu l'osl~}_:-
1 

_c. \ 
--~~--~------~~ 



.lUOD.ELO 
Lista dos Cidadãos comp•·cltendidos na ./l[atricu/a da Guarda Nacional 

Revista reformou as decisões do Conselho de Qualificaçllo, 

. • 
:i 

4 

6 

!) 

10 

11 

t.• QUAR 

NO~IES . 

I 
Idades. Estados. 

Diniz •Barbosa de SaBes ••..•..• 18 annos. Filho familia de An-
tonio IJarbosa de 
SaBes. 

-
Felix Jo•é de l'aiva ...•......•. 32 Casado sem filhos. 

•. -
Henrique da Silva ............ 35 Casado sem lilhos. 

f--· 
Jeremias da Costa Martins ..••.• 16 Solteiro. 

' 1 osé Pereira de Castro ........ 52 Casado, com filhos. 

Sala das Sessões do Conselho (Segue o 2.• ornais Quarteirões). 
em 20 de Janeiro 

. (Assignão os Membros do Conselho de ltevisla 



N: 3. Rubrica. 

de serviço -·actit·o da Paroclda de • ••. a rupcilo dos qune.lf o 
como constrt da Acta· lançada a fi. dfJ Livro competente. 

Conscllto do 

TElllÀO. 

Profissões ort Empregos. Renda li- OIISimYAÇÕES. 
quída. 

Lavrador. ~ l!e eliminado daLista por 
se haycr provado que seu 
pai nilo tem a remia de 
200~000. 

-----------
Administrador do Engenho 600~000 Fica sem clfcito a dispensa 

S. Cruz , do que hc pro- do scrliço actiro fJUe lhe 
prietario Fmnciscod~ O li- cnnccdco o Conselho do 
v eira. Quulilicaçüo, JIOI' se haver 

provado CJUC niio t~xiste ef-
fl•c:(iVHfiiCilfe emp1·cgado 

- nn J~ngcnho o numero de 
traballla<lorcs, qúe a Lei 

I marca. 
------------------

P~;.-;;- para-;-.· List;;-~; ne~ . I Sargento de t.a Linha rL'- üOO~OOO 
formado. Ouri\'cs. scrya por harm·-sc reco-

i 
nhccido que o scn . estado 
de saudc o inhabilita para 
o serviço aclivo. 

Pintor. '•00~000 H o eliminado do alistamen-
to por havei' ]ll'ovado que 
lc~m snmenlc a iclall1~ de· 
iü annos. 

1\'Iarccnciro. 300~000 Passa para a reserva por ter 
provado com certidcro de 
Baplismo que tem a idade 
de 52 .annos. 

I .. · de Revista no Paço da Camara M m1mpnl da Cidade de 
do 1851. • 
declarando cada hum· dcllcs o seu Posto ou Emprego). 

I 

. ---·-- ----..,..------,..---- ___ j 



Li.ta dos Cidadãos da Parocltia de 
de em consequencia de 

lUODELO 

qualificados Guardas 
recursos interpostos das 

/anrad<t a fl do 

1.• QUAII 

NOlJES. I Idade<. E.<tadas. 

a Manoel Jml!tUilll "elos Pa~;so~ ..• :w Solll'ii'O. 

1--------~----------------
4 Pedro Xaxicr da Silm....... . ..'a-0 Yiuvo st~m filhos. 

(Segue o 2/' c mais Quarteirões, onde hmncr Guardas qualHicadtlS 
Sala das Scssnes do Const>ll10 ún Hcvista no Paço da Camara 

(.\ssig:nüo os ~Icmhrus do Conselho de 1\cvistil, dcdaramlo 



i"." A. llubrica. 

Nacionaes do serviço itctivo pelo Cnnselhn de Retrista do Afuniclpio 
decisões do Consel!to de- Qualifico('iirJ, como con!lta da. Actrt 
l..it•ro competente 

l'rnfi.~-~ar'·" ou T:.~mpr''!los. 1

1 

/l(~nda fi. 
quida. 

OUSEnVAÇ(ms. 

Foi incJuidn na Lista de 
l't'St'l'\"a pc•]o Collst•lho de 
(~ualifirtu;no. 

f'lll \'irludt! de l'f!c•.m·sos). 
Munidpnl dt~ eidade de 
t~ada 1111111 o !'f'll Poslo 011 

f'IH 20 c)p .TmiPii'O tle 1R5L 
f.:UIJII'!'I-:'11 f. 



Contêm csle Livro 
todas por mim rubricadas. 
\'embro de 1850. 

folhas de numero hum a 
Cidade de em 8 de No" 

(Assignalura ). 



(Ar·t. 5H das lnstrucçõo•s do• 25 do' Oulubro de 1850.) 

Ha de eslc lim1 servir para a Matr·icula dos Guardas Nacionacs 
da llcscrva, alistados pelo Conselho de Qualificação da Parochia de 

e pelo Conselho de l\cvista do Município de 
em virtude da Lei N.• 602 de 19 de Setembro c Instrucçõcs de. 25 
de Outubro do 1850. Está per mim numerado c rubricado com o 
appcllido ••••••••••• , tendo no fim o termo de encerramento. Ci· 
dadc de em 8 de Novembro de 1850. 

(Assigna a pessoa •1ue for paro isso 'aulorlsada , declarando 
o seu I,oslo ou l~rnpl'ego.) 

I 



~IODE 

Jlfatricultt dos Guardas Nacionabs alistados para o serviço da reserva 

~ 

->-: 
1 

2 

3 

--
4 

5 

6 

do Jllunicipio de em vi1·tude <ÚI Lei 
Outubro de 1850 , como consta das 

Jllatricula do 

1.• QUAR 

J.Ymncs. Idades. E.lftado.!f. 

--
Antonio Fernandes de Azevedo. 55 Casado com filhos ..... 

llcncdicto Joaquim de SiCJUeira. 32 Solteiro ...•.......... 

-- ---
Eugenio Martins llarbosa ...... 3> Soltcii'O .............. 

Felicissimo Jos6 das Neves .... 35 Solteiro ..••••..•...•. 

Mauricio Antonio da Silva ..... 52 Casado coín filhos •.••• 

----
Pedro Xavier da Silva •.••...• 40 Viuvo sem filhos .••••. 

(Sr~ne o 2." t~ mais Quarteirões). 
Cnnsislorio da l~rrju 1\Talriz dn Frf'guczia de 

(.\iõshmiio os l\lmnhr·os (]n Conselho de Qu:t 

• 



LO N: 5. llnbrir,,. 

fVlo Comelho de Qualifict1Ção da Porochia de 
. • 602 de 19 de Setembro e /nstrucçües de 25 tlc 

Actas lançadas a fi f a do livro de 
serviço activo. 

TEIRÃO. 

Profissões ou Em- Renda li-
OBSERVAÇÕES. pregos. quida. 

~ 

Negociante ••.••••. 4.000~000 
I ----

Lavrador •..••••.• 800~000 Consta de attestaçlio do Dr. Tllco-
tonio José dollcgo que seu estadó de 
saudc oinhabilila para osrrviçoaclivo. 

r-· ~ 

Promotor Publico •. 600~000 Fez constar ao Conselho que. se 

. 
presta voluntariamente ao sertlço 
da reserva, renunciando a dispensa 
que a Lei lhe concede. --- ~ 

Advogado .••••.••• 1.000~000 

Ourives e Inspector 
de Quarteirão .••.. 600~000 Dispensado de todo 

razão do Emprego. 
o serviço em 

J llo!icario ..••••••. 1.6oo~ooo 1 
' 

25 de Dezembro de 1850. 
iificação declarando cada hum o seu Posto). 



1\lODE 
Lista dos Cidadãos comprehendidos na Matricula da Guarda Na 

a respeito dos quaes o Conselho de llevist11 reformou as 
Acta lançada. a • fl . . 

1.' QUAR 

. ·~ 
Nomes. I Idades •. Estados. 

>-; 
- --,, Fclicissimo José das Neves ...•. , 35 Solleiro ............. 

5 Mauricio Aotonio du Silva •... ~ Casado com filhos .•••• 

6 Pedro Xavier da Silva ........ 40 Casado sem filhos ...•• 

(Segue o 2. • c mais Quarteirões.) . 
Sala das. Sessões do Conselho de 1\ovisla no Paço da Camara Mu 

(A ssignilo os Membros do . Conselho de llevista de 



LO N." 6. 

cional do serviço da reserva da Parochia de 
decisões do Conselho de Qualificação, como consta da 
do livro competente. 

TEIRÃO. 

'd ODSERVAÇÕHS. pregos. qu1 a. 

llubrica. 

·Profissões 011 Em- Renda li- .I 

Advogado .•••..•• ·11.000~000 1:---H-e--el_i_m_in_a_d_o_d_o_a_l_ist_a_m_c_n_to-p-or-l 
J não ser Cidadão Brasileiro. 

Om·ivcs.......... GOO~OOO Fica obrigado ao serviço da rc- • 
serva, por se haver provado que já , 
deixou de ser Inspcctor de Quar
teirão. 

Roticario • • • . • • • • • 1. GOO~OOO Passa para a lista do scrvlçoactivo, 
• por se hav"r provado que não tem 

titulo legitimo para exercer a profis
são de Boticario. 

nicipal da Cidade de 20 de Janeiro de 1851. 
darando cada hum o seu Posto on Emprcg:o.} 

----~·~-·----,.------,------·-

I ! 

I , 

'', 

: 



Lista dos Cidadãos da Parochia de 
nicipio de 

a !•tomes. ;;,; 

1 Henrique da Si! vn ........... 

2 José Pereira de Castro ....... 

3 Lourenço Manoel de Castro ... 

!, 1\obcrto Antonio de Faria .... 

(Segue o 2.' c mais Quarteirões.) 

l\IODE 
qualificados Guar 

em conSequencia de recursos inter 
· da Acta lançada <I fl. 

t.•QUAR 

Idades. Estados. 
. 

. 35 Casado sem filhos ..•. 

---
52 Casado com filhos .... 

.. 
30 Casado com filhos .... 

3~ Solteiro ............. 

Sala das Sessões do Conselho de 1\evista no Paço da Camara Mu 
(Assil!nân os l\lembros do Conselho de llcvista de 



.LO N ." 7. llubrica. 

das ÍYacionae.• do serviço da re.orrm pelo Con."llw de Revisfa rio llf~t
JlOstos das decisões do. Conselho tlc Qualifh·a(•iírJ, como consta 

do lit,ro competente. 

TEIIIÃO. 

Profissões ou 
Empt·egos. 

Renda li
quida. ODSP.R\"AÇÕF.:S. 

1-----·----1---·-- -----·---------1 
Sargento de 1. • Linha 
reformado~ Ourivt•s. 600~000 Tendo sido incluido na listado ser-

viço activo pelo Conselho de Qualifi
cação , moslron por attcslados dos 
1\ledkos Fuão e Fuão 'IUC o seu esta ... 
do de sawlt~ o· inhabilita para esse 
sPrviço. 

1------------- -·---- ----------------
l\lilrccnciro ........ , :mo~ooo Tendo sido incluido pelo Conselho 

ele Qtmlincaçiio na lista do serviço 
ndivo, foi mudado para a da reserva 
por haver provado que tem 52 annos 
do idade. 

Medico ..•••••••••. 3.000~000 Foi omittido pelo Conselho de 
Qua~iflcnçiio. 

1--------------------·---1 
Juiz Municipal. ....• 800~000 Foi omillido pelo Conselho de 

Qualificação. 
Não podcrli servir na Guarda Na

cional durante o cxcrdcio dn En;:'. 
prrgo. 

nicipal da Cidade dr• 20 de Janeil"o do 1H51. 
dnramJn c: mia hun1 o St~u Postu ou F.rnJH'Pgo.) 

I 



Contêm este livro folhas po1· mim numeradas c rubricadas 
Cidade de em 8 de Novembro de 1850. 

( Asslgnatura. ) 



~IODRLO l'i." 10.- (A ri. 80 das Tn.<lmcrut•s ti•• 25 tlr Oulnbrn tle1850.) 

Fulano, ( o nome, ou titulo do Presidente, com as condecórações 
que li ver ) Presidente da Provincia de ....... Fa~o saber aos. que esta 
Carta Patente virem, que attcndendo ao merecimento do Tenente F •.. 
resolvi nomea-lo, em virtude do Art. t,s da Lei N.• 602 de 19•de Se
tembro de 1850, para o Posto de Capitão da 2. • Companhia do 1. • Bata
lhno de Guardas Nacionaes do Municipio de ...• que servirá com todas 
as honras, privilegios, e isenções, que direita mente lhe competirem. 
Pelo que man~o ao Commandante Suprrior, ou no mais graduado 
Chefe do referido Municipio, que lhe faça dar posse, depois de prestar 
o devido juramento ; aos Officiacs seus Supc•·iores que o tenhno e 
rcconheçao por tal; c a todos aquelles que ll1c forem subordinados 
que obedeção, e guardem suas ordens no que tocar ao Serviço Na
cional, tão fielmente como deYf'lll, c são- ohrigatlos. Em firmeza do 
que lhe mandei passar esta .Carta Patente , que sendo por mim as
signada , c. sellada com o Scllo das Armas do Imporia, se. cumpri
rá inteiramente , como ncHa se contêm, registrando-se na secretaria 
do Governo, e na do Commnndo Superior respeclho. Pagou :de uovo 
direito, dh virtude do Art. 57 tia Lei citada t a quantia de cincoenta 
mil réis como constou de conhecimento em fbrma ; o de emolumentos 
da Secretaria a quantia de dez mil rlois. Dada no Palacio do Go
l'erno da Provinriia de.. . . . . . nos treze dias do mez de Fevereiro 
do anno do Nascimento de Nosso Scnhm· Jesus Christo de mil oito
•~cntos cincoenta c hum, trigesimo da lndepcndem~ia c do Imperio. 
O Secretario da Provincia F... . n fez escl'cYm'. 

( Ln~nr rlo Sello) ( Assignnt 11!',1 do Presidente ) . 
' 

.,,, 

Carta Patente, pela !(Ual h c nomeado o Tenente F ..• para o Posto I 
de CapitiTo da 2.• Companhia do 1.• lla1alhiio de f>uardas Nacionnesi 
lln J\fnnicipio rl~ , . . . . j' 

Para V. Ex. ver. 
' 



Em vh·tude d!! proposta do Com
mandante do Corpo de. . . de Ja
neiro ~,Portaria da Presidcncia do 
9 de Fevereiro de 1851. 

·if·. 
Registrada a n. do Livro com

petente. Secretaria do Governo da 
Provi nela de •.. 11• de Fevereiro de 
1851. 

( Assigna o Oficial encarregado 
du registro). 

Fulano do tal a fl'z. 

Cumpra-se e regisll·c-se. Qua•·t.,l 
do Commando Superior da Guardn 
Nacional . do Municipio de •.... 
ã de Março de 1851. 

( Assigna o Commandante Supe-
rior). . 

Registmda a R. do Uvro com
petente. Secretaria do Commando 
Supc•·ior de Municipio de •.... 
li de Março de 1851. 

( Assigna o Secretario do Com~ 
mando Superior). 

I,restou juramento, c tomou pos
se nesta data. Quartel do Comman
do do 2.• Batalhão do Municipio 
dn . • • • • 5 de Abril de 1851. 

( Assigna o Com mandante do na
talhão ). 

Fica lançada a conveniente noia 
" n. do Lino da matricula dos 
Olliciaes 1lo Batalhão. Secretaria do 
2." Hatalhfio do Municipio de ..• 
ti de Abril de 1851. 

( Assig-na n Secretario do Data
lhão). 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERJO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. PARTE 2. • SE<:çÃo M.• 

DECRETO N. • 723 - de 20 de Outubro de 1850. 

Concede a Jotlo Eduardo Lajoux o pril'ilegio exdusivo fJOI' 

tempo de' quatorze amws dos melhoramentos por clle 
introduzido.< no fabriro das •·rins de 8tmrina. 

t:onfol'mando-Mc por Alinha immediata llesoluçiio de 
rinte c cinco do corrente mcz com o JHll'eccr dn Sec
ç~o do Impel'io do (;onsclho <!'Estado exarado em Con
sul!a de <illatorzc: Hei por hem Conceder a .Tono Edua1·do 
Lajoux, IH'OJH'ietario da" Imperial 11abrica de l'elas de 
Stcarina estabelecida. na Praia dos Lazaros desta Cô1·te , 
ná fól'lna que requer, o privilegio exclusil·o por tempo 
de quatorze annos dos melhoramentos po•· ellc ínu·odu
zidos no fabrico das ditas velas • c que consistem : i. • 
na maior ttauspareneia c aJvura dos p1·0ductos da .sua 
Fabrica pela applicaçiio da clill·a <I' ovo; 2. • no maior lustro 
dos mesmos productos; e 3. o n::1 substituição do m·seuico 
peJo sal ammouiaco, segundo consta da exposição que fel; 
o ag1·aciado, c que licn archinu.Ja uo Archivo Publico do 
lmJJerio, na (()rma dtt Lei de \'iutc e oito de Agosto de 
mil oitocentos c tl'inta. O Visconde de Mont'alegre, Con
sclheii'O d'Estado. Presidente do Conselho de Minist1·os, 
Ministro c Secretario d'Estmlo dos Ncgocios do lmpcl'Ío, 
assim o tenhn entendido, c f:tça cxecut.'ll'. I,~dttcio do·Río 
de Janeiro em \'iulc e uorc de OutulJI'o de mil oitocentos 
c cincoenl<t, vigesimo nono d<1 Indcpcndencia e do Impc1·io. 

t:om a Rnb1·ica de Sua ~lagcst:ule o Imperador. 

V isro111k tlt· 1JI ont'ttlr,qre. 
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COLLECIJÃO DAS LEIS DO IMI't;RIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. St:CÇÃO .65. • 

ImCRETO N." i2/o - de 31 de Outubro de 1850. 

Hxtill.'fll<' o Lugar de Juiz de Direito do Cirel da Co
marca do Cabo da Proriuda de- Pernambuco. 

Hei por hem, Usando da attribuiçiio, que Me con
ft~r·c o Artigo cento e dons, paragrapho doze da Consti
tui~:ão do lmperio. e em conformidade do A•·tigo cento 
c quinze da Lei de u·es de Dezembl'O de mil oitocentos 
<ruarenta c hum, Dar por extineto o Lugar de Juiz de 
Direito do Ch·el da Comarca <lo Cabo da Po·ovincia de 
.Pernambuco. Eusebio de Queii'Oz Coitinho Mattoso Ca
mara, do Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado 
dos Ne~ocios da Justiça, o tenha assim entendido, c 
faca execuwr. I>aJacio tio Rio de Janeiro em trinta c hum 
ri~ Outubro de mil oitocentos e cincoenta., vigcsimo nono 
da lndependeucia e do lmperio. 

Com a !luhrica de Sua n!agestadc o lmper,.dor. 

1-..·,,,.t,bio de fjueiro: Coitinlw M ntto:<o C amara. 

-~-·--

JJECHETO N. o 7~ü - de 31 de Outubi'O de 1850 . 

. .Jitcra o Capitulo :l. o do llegultllllCIIIO das Al(tuukgas 
sobre ttdmim:,·traçtlo das Capatazias, 

Hei poo· bem, Usando da atu·ibuição concedida pdo 
Art. 116 da Lei N." Gl4 de 2S de Outubro de 18/oS, 
Ordenar <JUC nas Alfandegas do Imperio se observe u 
seguinte: 

No caso de seo·em as Capatazias das Alfandcgas ad- r 
ministradas por conta da Fazenda Publica, todas as dc3- ! 

i. 
i 
í 

------------------,-------~ 



pews c indcmuisações de que trata o Capitulo 3." do 
Hegulamelllo de 22 de Junbo de 183ü, ficarão a cargo 
dos cofres da respectiva Alfaudega. "'"eptuão-se : 

1.... As iuderunisações 1101' exu·avios de uw•·cadorias, 
as quaes cort·et·ão pot· conta dos Empregados t·esJlOnsaveis 
pela sua guarda e conservação. 

2. • As que provierem de falta de execução do Art. 
58 do mesmn Hegulamento, que set·ão feitas á custa dos 
Empregados a quem compete a referida execurão. · 

3. • Os damnos de que t•·ata o Art. 11 do Uegulamento 
N.' 5!10 de "'27 de Fevereil·o de 18/t!l, a respeito dos 
quaes se procederá na fómta estabcleeida pelos Arts. 14 
c 15 do dito Uegulamento. 

Joaquim José 1\odt·igues Torres, do l\leu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Fazenda, .e Presidente do Tl'ibunal do 'f besouro 
Publico Nacional, assim o tenha entendido, c faça exe .. 
cutat·. Palacio do 1\io de Janeiro em u·inta c hum de 
Outubro de mil oitocentós c cincocnta, vigcsimo nono da 
lndepcudeucia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

' , I 
, I 

I 
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uECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13, PARTE 2.• SEGÇÀO 66.' 

IJECIIETO N. • 72ü - de O de Novcmbl'o de 1850. 

Altn·a o Artigo 10.• do 1/rgufmnmto do Conselho d'Ad
mini.'drn(110 de .Jiarinlut, 11 qur .~r rrf'r1't' o Decreto 
,r," 5!J6 de 3l de /Je:emúr·o de 1867, e substitue 
por outro o Ar·ti,qo 12. • do meRmo llt•gttlmncnto. 

Hei po•· hem llctenuinal' que dos <~justcs, <I c que 
tl'ata o Anigo decimo do llcgnlamcnto do Conselho de 
Administrn~~flo de l\hll'iuhn , que baixou com o Uecrcto 
numero CJUinheutos (jUai'euta c seis tlc tr·intn n hum 
t.lc Dczemhro de mil oitocf~ntos quarenta c sete, se dê 
Jogo conhecimento no Intendente de l\larinha; c qu~ o 
Artigo decimo segundo do mesmo Uegulamcnlo seja suhsti .. 
tu ido pelo seguinte- .t' medida que os forucccdol'cs forem 
supprindo os gcrwt·os contract:uJ.os, c aprescnwndo as 
notas de supprimcntos, os recebedores irão passando nas 
mesmas o ccrtHicndo de os terem rccehido, com dcclaw 
l'<Jção de serem cllcs iguacs nos do njustc. Estas notas 
scnirão JWl'a compro\·ar a HlclUI'tl, onde o Intendente 
dC\'et·;:l lançHr o seu tkspacho, fazendo cxlrahÍI' os rcs
]JC<~til·os cnnhcdmcntos f~m fúrma p<n·a a· pane ha\'(!1' o 
Sl'U pagamento. Hepois dt~sle Jli'Ocesso, e da pnrlc lc\'at· 
o conhecimento ;i Contadoria Ger·aL para a compclf'IHe 
licjuicla«:;io, c d'ahi ;'t Intcndcnda , pal':l ohter o pag:t
meuto, :t UH!SIIHI Contadoria trnnsmittiJ'Ú no Conselho 
todas essas not:t~ Jl:ll'a este licar ao facto do que foi re
cebido dos scns coutl'o:Jctos, segundo os ajustes que fez. 
1\l.:.uwcl Vieira Tosta , do 1\lcu Conselho, 1\Iínistro c 
Scet·ct<lrio d'I~stndo dos NP.goci'os da l\larinlw, o tenha 
nssim cu tendido, e faça executai' com os despachos ncw 
cessa rios. Palncio do !tio de Janeiro em 110\'C de NoH!III
hro de mil oitocentos e cincocnta, \'igcsimo nouo fln In
d,~Jlf'IHIPnci:l e do lmpcl'io, 

Com a HuJJI·if~a de Sua Ma~~~sliJde o I IIIJH~I'<Hior~ 
:l/twod l'il'iro To,~·fN. 
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DECRETO N.• 727- de 9 de Novembro de 1850. 

Altera disposições do Decreto de 26 de AI arro de 1869 
!V." 597, a respeito da emissllo de mies e prazo 

dos descontos do Banco do AI aranfulo. 

Allendendo ao qnc Me represcnton a Direcçiio do 
Banco Commercial do Mamnhiio , c Tendo ouvido a Seccão 
de Fazenda do Conselho d'Estado : Hei por bem , Altet·an
do as disposições do DecrctoN.• 507 de 26 de Março de 
181!9 , Ampliar a emissão dos ,·ales fi metade do capital clfe
ctivo do Banco, c o prazo a seis mczes. Joaquim José 1\o
dt·igues Tort·es, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministt·o c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Fazenda , 
e Presidente do Tribunal do 'l'hesouro Publico Nacional, 
assim o tenha entendido, e faça cxecutm'. P~1lacio do Rio 
de Janeiro em nove de Now~mhro de mil oitocentos e cin
cocnta , vigesimo nono da Indcpcndcncia c do Imperio. 

' ' 

Com 11 1\nbrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jotrquim José 1/odrigucs Torres. 

DECI\ETO N.• 728- de !J de Norembro de 1850. 

Altera as disposirõe., do Artigo 102 do Jlegulamento de 
22 de Junho de 183ü, a respeito da armazenagem d() 
deposito dos volumes pertencentes aos carregamentos de 
euzbarcaçües arribadas. 

Hei JlOI' bem , Altet·atulo o disposto no Art. 102 do 
1\egulamento de 22 de Junho de 1S3ü, Detcl'lninar que 
a armazenagem dos volumes pertencentes aos cnnega
mentos das embarcações m•rihadas , seja cobr·ada na r·azã() 
de S(!Ssenta l'éis dial'ios .pol' tonelada da m·qncação, con
tada do dia em que o navio acabar a descarga. pm·a o 
deposito da Alrandega. Joa<Juim José P.odrigucs Toncs, 
do Meu Conselho , Scuadot• do Imperio , Ministro e Se
cretario d'Estado dos Ncgocios da li'azcndn , c Presidente 
1lo T•·ihnnr~l (lo Thcsonro Puhlico Nilcionnl, r~ssim n r.enlm 



·" 

entendido, e faça executar. Pala cio do Rio. de Janeiro em 
nove de Novembro de mil oitocentos e cincoenta , vigesi
mo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica tle Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

DECRETO N.• 729- de !l de Novembro dei850. 

Approva e Manda executar o Re,qulamrnto para a fun
darão de Colonias Alilitares na.< Provindcr.< de 

· Pernambuco e Alagoas. 

Em virtude da autorisação concedida no S 5. •. do 
Art. H da Lei N. • 555 de 15 de .T unho do corrente 
anno: Hei por bem , Tendo ouvido a Secção do Imperio 
do Conselho d'Estado , Approvar e Mandar que se exe
cute o Regulamento que com este baixa , assignado pelo 
Visconde de Mont'alegre, do Conselho d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministro•, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios do Imperio, para fundação de Colonias 
Militares nas Províncias de Pernambuco e Alagoas. O 
mesmo Ministro e Secretario d'Estado assim o tenha en
tendido, e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
nove de Novembro de mil oitocentos e cincoenta, vi-
JI'esimo nono da Independencia e do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Vi•conde de Mont'alr,qrr. 

Rf.iJulamento 1Jara o [um/ação de Colonio.< Alilitares '"'" 
Provindas de Pernambuco e Alagoas, mandttdo 

executor por Decreto desta data. 

Art. i. • Nas matas que fi cão ao sul da Província 
de Pernambuco, nos limites desta com a das Alagoas , 
serão estabelecidas duas Colonias Militares , huma em 
cada Provincia. 

Art. 2.° Cítda huma destas Colonias sercí formada de 

I 

I 

I . ,,_[L_ _____ ~--..,--------" 
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hum numero de praças de pret que não exceda a 150. 
Para sua composição serão preferidos os soldados que 
forem casados, os que tenhão preenchido seu tempo de 
serviço, e os· que o requererem, tendo todos boas notas; 
não sendo admittido nenhum que não tenha pelo menos 
dous annos de praça. Nenhum delles servirá por menos 
de hum anno na Colonia, inclui tios mesmo os que tiverem 
acabado o seu tempo de praçn, ou aquelles á quem faltar 
menos de hum anno para o acabar~ os quaes serão obri
gados a preencher o anuo de sel'\'iço da Colonia como 
outro qualquer colono sujeito ao serviço militar. 

Art. 3.n Entre-os soldados colonos não serão admit-: 
tidos ·como officiaes de officio senão Os que forem abso
lutamente indispensaveis para os u·nbalhos da Colonia. 
Se porêm entre os soldados n~o se achat·em operarios 
em numero sufficiente para esses t1·abalhos, poderão enUío 
ser contractados alguns qne, embora não qneirão as
sentar praça , ficarão f.:.Odi.I\'Ía sujeitos :'t disciplina mi
litar e oos Regulamentos da Colonia. 

Art. !1.0 Para assento elas Colonias, os Presidentes 
das Provincias mandarão demarcar nos lugares que jul
garem mais apropriados h urna legoa em quadl'O, na qual 
se destinará lugar para a Povação que se houver de 
formar; reservando-se logo espaço para Praça ou J>l'aças; 
Igreja, casa de Cmnara e Cadeia , assim como para casa 
do Director, Otlicial seu immedicHo, Capellão, F3culta
tativo, e demais Empregados da Colonia, quartel , r>nfer
maria ~ armazens e otlicinas ; deixantlo~se terreno suffi
ciente para futuras edificações confm·me o Govorno deter~ 
minar. 

Art. 5.' Na legoa de terra se dará ao colono, que o 
pedir, hum lote de cem ht·aças em qnadt·o não tendo ~lle 
familia; de cento e cincoenta se a tiver tal que não exceda de 
rres pessoas; e de duzentas se for mais numerosa. Tambcm 
se lhe darão. os instrumentos de agricultura que forem 
especificados nos Uegulamentos peculiares da Colonia. 
O Dh·ector fa1·á dem<!rcar os lotes, c nos ti tu los que 
passar fará menção muito circunstanciada de suas con
frontações. 

At·t. 6. • · Os Ofliciaes inferiores, cabos e anspeçadas 
que fizerem pat·te do destacamento, poderão ter como 
colonos sua sorte de terras. Do mesmo beneficio da dis
tribuiçao de terras goz.1r1ío ·os ofliciaes d• officio con-

~ i 
i 
I 
I 
i 

I 
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tractados em virtude do Art. 3.', quando tenhão dous 
anoos de residrucia na Colonia. Ao Directot·, seu im
mediato, ao Capellrto e ao Facultativo fica absolutamente 
prohibida qualquer concessão de terras dentro da Golonia 
e seu districto. 

Art. i.• O colono não adquire direito de propriedad~ 
:1 term que lhe foi dada senão quando,. teudo sido ex
coso do ser,· iço, continuar a residir na Colonia c bene
ficiar a terra por espaço de tres ano os, tendo sempre 
bom comportamento e modo de vida conhecido. Para os 
officiacs de officio estes Ires annos se contarão da data 
da concessão que se lhe fez. Prenchidas as condições 
o Presidente da Pt·oviocia pussm·á Cut·ta dclinitim de con
cessão, com exposição das circunstancias que occorrêrão; 
c com esta concessão defini til' a adquirirá· o colono .direito 
ã propriedade da terra concedida , pat·a que possa dispor 
della livremente pot• ,·eu da, troca ou doação; subsistindo 
este direito ainda que se ausente da Colouia, hum a vez 
lJm~ sua familia continue a residir nella. 

Art. 8 " Se antes de se completarem os tt·es ao nos, 
ile que t1·ata o Artigo· antecedente,. o colono se rcti1·m· 
da Colonia )Jor qualquer causa , uão sendo por cl'ime, 
ou se não for expellido JlOl' mão comportamento , se 
lhe }lrtgarão as bcmfeitol·ias que tiver feito; c se morrer 
:1ntes desse tCl!JPO, seus hcl'deii'Os necessal'ios terão di
reito a ellas, hum a vez que residão na Colouia. Quondo 
essas tenas, assim beneficiadas forem dadas a outro co
lono~ este rctribuit·á as vantagens que l'ai enconu·ar, 
do modo que se dctet·minm· no 1\cgulamento. 

Art. !i. • Ao colono, aWm dos seus vencimentos 
militares, se abonará por espaço de dons annos mais 
h uma etapc, se th·er familia que não exceda de Ires 
pessoas; c du:ts, se u familia for mais numerosa. Se o 
colono preencher seu tempo de se1·viço antes de se com
pletarem estes dous annos, continuará sempre a Yencer 
as elapcs concedidas por este Artigo, pelo tempo que 
faltar; e se morrer, :sua familia ficará com o mesmo di
reito e pelo mesmo tempo, h uma rcz que resida na Co
lonia. 

Art. 10. O colono que for escuso do serviço , con
tinuará a pct·cebet· a . ctape por espaço de hum anuo. Não 
terá porl!m Jugat· esta ctape se a escusa for dada dentro 
(le!' dons ;mnos do Artigo :mtf•crdPnt'~ ~ p'ois q11c .entl'io 



S1!t'ãO abonadas· nqudlas: se porêm o anuo deste Anigo 
fm· alêm dos dous do Artigo antecedente, ucsse caso o 
colono a pct·cc!Jcrá pelo 'tcmrto que falto r. As etapes •iio 
Iludas em 1.60 réis, que serão pagos em dinheiro, 

Art. 1.1. Os colonos, em quanto não pl·ccnchcrcm 
o tempo do sel'Viço. snriio obrigados ao scniço militar· 
e nos u·abalhos da Colonia somente em tres dias da se
mana, tendo os ontt·os ti'PS intci1·am~utc Ji\Tes para se 
emprcgo.trcm no gcncro de lida qne mais lhes convenha; 
Jicarão port!m sujeitos n t•xcrcicios f{f'racs dLHls yczes por 
anuo por csJlaço de oito dia~ em cpocns Jlllll'c:ulas nos 
Regulaml!ntos. Estes cxr.rcicios não pocft•rão ser deriridos 
senão quando assim o cxigil'em os trah:tlhos da Goloni<l~ 
e os interesses agrícolas dos mesmos colonos~ devendo 
semp•·e preceder appr·o,·açflo do Presidente da Pro•·incia. 

Art. 12. Os colonos que th·crcm ohtido tcrms, fi
carão obrigados, ainda drpois de escusos, ao serviço 
militar qnc o Presídcutu da Pl'OYincia dclcrmimu· em casos 
extraordinarios ~ assim como ao l'f'pcntino c urgente para 
que os chamar o Dirccto•· da Colonia, a fim de manter 
nella a tranquillidade, soccgo c boa ordem. Seriio igual
mente obrigndos a comparecer á mostra no principio 
de. cada trimestre; c não pode1·ão ausentar-se da Colou ia 
sem licença, pm· cscripto, do Director, o qual não lh'a 
poderá ncgat· sem dar o motivo por cscripto. 

Al't. 13. As Colonins licão suje.itas á disciplina mi
litar, e se regcrflo pelos usos c cstylos milit:u·cs. Logo 
que possflo ser convertidas em Po\'0:1çõcs regulares, ces
sará o regi meu militar, assim como os supprimcntos po1· 
conta da Fazenda Publica ; mas continuarão as pres:taçõcs 
dos Arts. o.• e 10 pelo tempo nos mesmos Artigos de
clarado; e se p:~ssarão ~artas definitivas de concessão 
de terras na fó•·•na do Art. í.• áquclles que terião di· 
roito a ellas se preenchessem o tempo marcado no mesmo 
Art. 'i.•, e que não poderão preencher pela extincçiio da 
Colonia. Dissolvida a Colonia, o Governo disporá das 
terras que não tiverem sido dadas do modo que julgar 
conveniente. 

Art. 14. Os colonos que por turbulentos , rixosos, 
viciosos e por máo comportamento se tornarem perigosos 
ao soecgo c á moralidade da Colonia serão mandados 
'Sahir ~ com approvação do Presidente; e se aintla nflo ti
l'erem completado o tempo de seniço, o il·ão preencher 
nry l~xcrcito. 
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Art. 15. Sem consentimento do Director ninguem· 

poderá cstabclcccr·-se , e nem ~inda residir por qualquer· 
tempo fJUC -sej:t na Colonia·, nem em seu districto. Os 
l'J'csidentcs das PJ"ovincias marcarão os limites que dovão 
formar os districws das Colonins. 

Arr. 16. O Direcror cb Colonia será hum Official 
do J~x<.>rcito • o fJIWI sct·[t ao mesmo tempo Comma.ndante 
do tlestacanumto • e tcl'á Imma gratificação mensal de cin
cocnta mil n~is" alf~m dos seus veucimentos miJitares. 

}.1'1. 1i. llal'erá mais hum Otlicial de menor paten
te. •Jue senir·á dehaixo de ~uas ordens. e o substituirá em 
~cus impcdinwnlos; sendo obrigado a sef{uir na adminis
IJ'açflo tia Coloni::t. qunndo substituir o Dil·ector, as·ins
tr·ucçõ!'s fJlH-1 est<·~ lhe dPI': terá a gJ'afificação mensal de 
vinte drwo a rrinta mil rPis. ali\m de seus ''cncimentos 
milit;~rcs. 

,\rr. 18. Hum Omcial inferior servirá de Escrivão, 
c serir enearr<'gado da guarda dos objectos destinados para 
a Coloni:1; nli'm dos seus ''Pnrimr.ntos terá a gr·atificação 
men~ul df.• drz mil rúis. 

1\rt. 19. O Capdlfio, al~m das obriga\'Ões do seu 
•?sf;HI~~. fh:rcr;í rucarrcgal·-se da Escoln de i. a~ Letras , assim 
par~! os Hlhos dos eolonos. eomo para estes mesmos em 
hora fJIIO seja l'ompati\'el com seus afazeres, marcada pelo 
Oircrrm·. 1\lêm de srus rencimenros terá a gl'atificação 
n:em;aJ de do:r.e mil r·éis. 

Art. 20. O l1•tu~ulwtivo , <Jft'õm de suas obrigações., 
~erf1 <'llr:trreR<Hlo da horica, c ter<t a gr·atificarão mensal 
•I e doze mil réis. Esrc, c o Capcllão serão considerados 
.:omo do J·:xf'r<'ilo. c terão os W!ncimentos deste : mas 
poderlio ser· ~IcspCdil1os quando não sPja Corivenientc sua 
f!stada na C'olonià ~ fH't•ccclcndo· sempre ~pprowt.ção do Pre~ 
~ichmtc da Pro\·iucia. 

Art. ~1. Todas as despr.zas puramente militares de 
:;o1dos ~ et<lpes e r:mtngens militares, correrão por conta 
do ~linist,rio da GucrTa; todas as mais de gratificações 
extr[tonlinal'ias, assim como as de utensis, e transportes 
de oltjectos que JJãO sejão propriamente militares, cor
rerão po•· .conta do Ministerio do Jmperio. 

Art. 22. O Director he o Fiscal de tudo quanto diz 
r('~Jwiro aos irltcrc;ses~ rcgimen, e economia da CoJonia. 
Cuidar{r anlt'r: c!~> tnd~J de fazr.l' lernntar as casas ne
•:P..-:.:;p·ia~ r:tra IJJl)r,ld;r elo:: fJIW tirercm rir vil'er na Co-
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lonia, e de coustrnit· a Igrr.ia. devendo senil· pro•·i
soriamentc de Oratorio a ca!:ia de sua habitação. I)rocu
rarâ com todo o desvelo abl'il' communicacões com os 
lugares povoados; JH"oporciouarri. aos colonOs todos os 
meios de faze1·em prosperar seus u·abalhos, priucipahneute 
os agl'icolas, c se empenhará com o m~iOl' esforço em 
manter os -bons costumes 11;:1 Colonia, e em fazer· res
peitar c mua1· a Religião C;:Hholica, cuja doutrina deYerá 
ser explicada pelo Capellf10. 

Art. 23. O Director da~·:\ conta annualmente ao 
}'residente da Provincia do estado da Colou ia. e se con
fonnarà. com as o1·dens que por este lhe forem dadas. 
Todos os seis mczes apn$enttn·á ao ]>residente ns contas 
das c.lespezo:1s feitas , e tio estado dos dinheiros e dos 
oJVeetos destinados para a Ctdonia ; e ao mesmo P•·e
sidente se dirigirá sempre que for JH'cciso, indicando as 
providencias que julgar nccf!ssarias. 

Art. 2h. Os Prcsidcnt<•s das P•·orincias fa1•ão os Re
gula meu tos espcciacs néccss;1rins para o estabelecimento 
da C.o1onia... assim como pnra seu r~;~~imC'n e economia. 
Estes Uegulnmcntos ficarão dependentes d€ ~rr!'o•3ção do 
Governo; mas podcr·ão ser logo postos em execução na 
parte que for absolutamente neccssaria par.1 se realisar 
o estalíclecimento das Colouia~. 

Palacio do Rio de Janeiro em !) de Novembro de 
181•0. - Visconde de D!ont'afegrc. 

' -' 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOl!O 13, PAnTE 2," SECÇÃO [Ji, • 

DECRETO N.• í30- de 13 de Novembro de 1850. 

Concede no Bacharel Antonio iVm·arro de Andrade a 
propriedade c o 1t.<o Ci!'dusiw, por tempo de 15 mmos, 
do processo pot· c//c im:entndo para rdtar o cl;coa
mcnto dos liquido,r:; contidos em J."tlsi!!ms de uzndeú·a; 
bem como a propriedade e o u.r:;o cxdusiro, por ttmpo 
de de:; tmno.ç, do pror.csso que sr. propJe introduzir n.o 
lmpm·in para ]J1'eparm· e prr.scrrar as carnc~ç por meio 
da prr.•.wlo !tydrau/ica, ficando este pririle,qio dependente 
da confirmaçtio da Asscmúléa Geral LcgiR/atira. 

Attendendo ao que Me representou o Bacha1·cl An
tonio Navarro <le AlHh-adc, c em conformidade da Mi
nha Imperial Uesoluçflo de seis do corrcnte.mcz, toma rio 
sobre Consulta da Secção do Jmperio do Conselho d'Es
tado de dezenove do mez proximo passado. ·Hei por bem 
Conceder ao mesmo Bacharel Antonio Navarro de An
drade a propriedade c o uso exclusivo, por tempo de 
quinze annos, do processo po1· elle inventado para evitar 
o escoamento dos liquidos contidos em Yasilhas de ma
deira conrenientrmeute preparadas; bem como aproprie
dade c o uso exclusin', por tempo de dez annos; do pro
cesso que se propõe a inti'Oduzir no lmperio para preparar 
c prescn·ar as carnes por meio da prcssflo- hydraulicn, c 
com o soccorro das referidas ,·asillws, como, premio dessa 
introducção; ficando po1·êm este segundo prh'ilegio de
pendente da conlil·mação da Asscml>léa Geral Lrgislath·a. 
O Visconde de nlont'alcgre, Conselheiro d'Estado, Presi
dente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tenha enten
dido, c faça executar. Palacio do llio de Janeiro em 
treze de No,.·embro de mil oitocentos c cincocuta , vigc
simo nono da lndcpendcncia e do Jmperio, 

Com a Rubrica de Sua Mngcstadc o Imperador. 

r;,rondc de ntollt'nlrgm 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. PAUTE 2. • SECÇÃO 48.• 

DECRETO N. • 731 -de 1h de Novembm de 1850. 

l/e gula a execução da Lei 11'. • 581 , que estabelece me
dida.< para a represst!o do trafico de Africanos 

ueste Jmperio. 

Hei por bem , Usando da faculdade que Me confere 
o A1"tigo 102 § 12 da Constituição, Tendo ouvido o Con
selho d'Estado, Decretar o seguinte : 

Art. 1. • Publicadas as Senten\'as em que o Auditor 
de Marinha dcl'e appellai· ex-ollicio, em conformidade dos 
Anigos 10 c 13 do Dccn•to N.• 708 de 1h de Outu
bro de 1850, o Escrivão cxtt·ahirá o traslado no prazo 
marcado no At·tigo 21 do referido Decreto, e dentro desse 
mesmo p1·azo fará enu·ega do processo original na Secre
taria d'Estado dos Negocios da Justit:.a, e nas Prol'incias 
na Secl'etaria da Prc~;idencia , JJarn por seu inte1·mcdio 
ser re!,llellido á da J nstiça. O recibo do pt·ocesso original 
será unido ao respectivo U"aslado. 

Art. 2. • ,\pt·esentados os autos na Secretaria da Jus
tiça, o Ministro respectii'O designará para 1\clatot• hum dos 
Membros du Secção de Justiça do Conselho d'Estado, ao 
qual serão rcmettidos. 

Art. 3.• O llclator os apresentará na primeira con
ferencia, c nella a Secç1w de Justiça do Conselho d'Es
tado delibcrat·á se são nccessarias diligencias pal'a escla
recimento da l'Crdadc, ou regularidade do processo ; e 
feitas cssa.s diligencias, se forem neccssarias , ou sem ellas,. 
se o não forem, ordenará que se dê vista aos apt·esado
res c apt·esados, ao Curador dos Afl'icanos, ou outras 
partes que devão ser om·idas. Os autos scrfio entregues 
ao Official Maior da Secretaria da Justiça, que fará pu
blicar ua folha ollicial por tl'cs dias consccuti\'OS o dcspa
dw (ptc tlú l'ista ús p:ntes. 

;\rt. .l!.u ()s .\dvn~ados (In C.ons1•lho d'Estado fltl~ 

I 
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estiverem Jnunidos de pt•ocuraÇão dos 3presadores ou apre
sar,tos , e o Curador dos Africanos obterão vista. dos autos, 
requerendo-a dentro de oito dias , contados do primeiro 
anouncio ; e nesse caso os autos Jbe serão remettidos 
assignando o seu recebimento em protocolo. Os autos set·ão 
cobrados passados cinco dias do enu·ega aos Advogados 
dos apresadores ou apresados ; e serão remettidos ao Ue
lator com as allcgações e documentos apresentados, ou 
sem ellas, se o não tiverem sido. As partes. que não no
mearem Advogado do Conselho d'Estado poderão exami
nar os autos na Secretaria , onde apresentarão suas ra
zões e documentos, se os tiverem,. no pt·azo mencionado. 

Art. 5. • Na; primeira conferencia que se. seguir, o 
Uelator apresentará hum relatot·io escripto , e feita. a lei
tura das Jleças , que julgar necessarias, ou que os Con
selheiros exigirem, aununciará o seu voto, e estabelecido 
o debate se procederá á votação, tendo prccedencia as 
questões judiciaes .1 que se houverem suscitado. 

Art. 6.• O Relator escreverá o julgamento na Jórma 
de Consulta e parecer , fazendo menção do voto vencido 
se o houver. · 

Art. 7. • Este julgamento não produz elfeito algum 
senão depois da Resolução do Pouet· Executivo , que o 
mandar publicar, . com a qual se entenderá homologada 
e produzirá todos os elfeitos de Sentença. 

Art. S. • Quando o Poder Executivo entenoi,çr que 
deve ouvir o Conselho d'Estado pleno, antes da ptlbli
cação do parecer da Secção , ordenará a sua convocação, 
e perante elle fará o Relator a sua exposição e leitura 
de todas as peças, e recolhidos os votos, o Secretario 
lavrará o parecer na fôrma estabelecida, mencionando 
todos: os votos, e aquelles que forem homologados pela 
Hesoluçllo Imperial terão o elfeito de sentença. 

Art. !l. • A Resolução Imperial tomada sobre parecer 
da Secção ou Consulta do Conselho d'Estado não pôde 
ser embargada senão nos seguintes casos : i. • quando o 
julgamento parecer obscuro ou equivoco; 2. • quando a 
causa tiver corrido ã revelia dos proprietarios do navio 
ou do seu carregamento, h uma vez que se apresentem 
dentro do prazo da carta de. edictos . do Artigo 8. • do De
creto N.• 708 de ih de Outubro de 1850, porque si> 
então poderão elles usar d'esse recurso. Não podem porêm 
redarn:w e~te fa\'or nqnr11es qnP, embora rf'\'f"is na rausa~ 
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se achassem presentes no lugar ao tempo da apprehensão 
ou. do julgamento em f. • ou 2. • Instancia. 

Nos embargos seguir-se-ha o mesmo processo que 
nas appellaçõe&, de que !ratão os Artigos antecedentes. 

Art. iO. Os recursos interpostos pelo Auditor de 
Mm·inha nos tet·mo• do Artigo 26 do Decreto N. • íOS, e 
aquellcs que as partes intcrpuzet·etn no caso de pronun
cia, serão julgados pela fút·nw dos Artigos 32 e 33 do Re
gulamento das Uelações de 3 de Janeiro de 1833 .. 

As appellações serão julgadas na fórma dos . Artigos 
28, 29 e :iO do citado Uegulamento. 

Euscbio de Queiroz Coitinho Mauoso Camara, . do 
Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em quatorze de Novembro de mil 
oitocentos c cincoenta, vigesimo nono da lndcpendcncia 
c do Impcrio. 

Com a Ilubrica de ·sua Magestadc o Imperador. 

Eusebio de Queiroz; Coitinlzo Alattoso Camara. 

DECRETO N. • 731 A. - de i4 de Novembro de 1850. 

Determina a porcentagem que compete ao Auditor de 
Marinha, e ao seu Escrú:lio, nas npprehensõcs 

de barcos empregado.< no trafico d' Africanos. 

Hei por bem Declarar, que do producto da venda 
das embarcações, e barcos empregados no trafico, e de 
seu carregamento, assim como da retribuição pecuniaria 
que, pela apprehensão d' Africanos deve fazer o Governo , 
se deduziio dois por cento para o Auditor de Marinha , 
e tres para o seu Escrivão. Eusebio de Queiroz Coitinho 
Mattoso Camara, do Meu Conselho, Ministro c Secretario 
d'Estado dos Nego cios da Justiça. assim o tenha enten
dido. c faca executar. Pala cio do Ui o de Janeiro em 
quatorze de· Novembro de mil oitocentos e cincoenta, vi· 
gesimo nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Ruhrica de Sua Magestade o Imperador. 

llusebio di' Qw•iroz Coitinflo Mattoso Cmnara. 

I 
!'. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TO!IO 13. PARTE 2.• SECÇÃO h9.• 

DECRETO N.• 732 - de 15 de Novembm de 1850. 

Crea lmm Conselho Administrativo Prorisorio, que será 
encarregado de fomccer fardamento aos Corpos do 
Exercito existentes na Prot'incia de S. Pedro do 1/io 
Grande do Sul. ' 

, ~.· Não sendo actualmente vantajoso ao serviço publico 
-~--./ que conlinuem a funccionar as Caixas· cl'Administração.de 
"'. k.'•.fardamento dos Corpos do Exercito existentes na P•·oviu
« , - cia de S. Pedro do Uio Gmnde do Sul, por isso que a 

posição central que occupão huns, e a mobilidade de 
outros não permitte ou ·a acquisição, em tempo oppot'
tuuo, c com facilidade, dos generos que lhes são nc
cessarios , ou que a cscripturação das ditas Caixas, e 
manufactura das peças de fardament~ se fação convenien
temente: Hei por hem Determinar que os referidos Cor
pos, a datat• do primeiro de Janeiro proximo futuro de 
mil oitocentos cincoenta e hum, sejão fot'necidos por meio 
de hum Conselho Administrativo Proyisorio pela fórma 
prcscripta nas InsU'ucções, que com este baixão, assigna
das por Manoel Felizat'do de Sousa c Mello, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da 
Guerra, que assim o tenha entendido, e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio: do Rio. de Janeiro 
em quinze d.e Novembro de mil oitocentos e cincoenta,. 
vigesimo nono da Jndependencia e do hnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

MRnoel Felizardo de Sousa e Lllellr>. 
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lnstruccões d que se refere o Decreto desta data. 
. '. 

Art. 1.• O abono da. consignação )Iara fundo de 
fardamento dos Corpos de Linha existentes na Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul cessará no ultimo 
de Dezembro do corrente anuo de mil oitocentos c cin
cocnta. 

Art. 2. • Os Corpos ajustarão c fecharão as suas con
tas com a Pagadoria, relatinos á fardamento até aquelle 
dia, e os Thesoul'eiros c Agentes entregarão, com os Li
vros, Dalanços, e documentos respectivos, o saldo cxis .. 
tente em dinheiro, cobo·ando resall'as que os eximão de 
responsabilidade. 

Art. 3. • Igualmente apresentarão hum a o·elação de 
todas as dividas que tiverem cont1·ahido, com espccifi· 
cada declaração dos credores, a fim de serem examinadas 
legalmente, e pagos os mesmos credores , (o vista dos do
cumentos que devem a1oresentar, c segundo os preços . 
ajustados nas cpocas estabelecidas nos contractos. Estes 
pagamentos serão feitos na Pagadoria Militar, precedendo 
despacho do Presidente da Província. 

Art. fJ. • Fica creado na dita Prol'incia hum Con-
selho Administrativo Provisorio, o qual se consermrá em j, 
qnnnto ·se derem cil'cunstancias extraordinarias~~". ·ou se não. i )· •. · •. 
determinar novo systema de fornecimento de fardamento. 

Art. 5." O Conselho Provisorio sco·(o composto de 
hum Presidente Oillcial Superior , hum Agente de com~ ~~··,. 
po·as, boim Escrípturario, hum Almoxarifc, nomeados deu-
tr·e os Oillciaes da 3.• c fJ.• Classe do Exercito, hum 
Fiel, c os nccessarios Guardas, que poderão ser Offieiaes I' 
inferiores t·cformados, e de dons Directores dos trabalhos 
das omcinas de alfaiates c sapateiros. 

Art. o.• O Presidente terá os vencimentos de Com~ 
mandante de Corpo, o Ahnoxarifc os de Major de Corpo; 
o Agente e o Escripturario os ·de Capitão de primeira 
classe d'Estado ·maior; o Fiel perceberá a gratificação de 
quàtrocentos mil réis, e os Guardas a de duzentos e qua• 
rcnta mil réis aonuaes 

Art. 7.• O Conselho Provisorio fará proceder a in
ventario de todos os gencros ·de fardamento c peças ma
nufacturadas, existentes nos dcpositos dos Conselhos Ad
ministrativos dos Corpos do Exercito, c os receberá por 
contu, peso, c mcdh~~~. :\ rstcs invcntm·ios assistirão. I: 

r' 
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por parte do Conselho Provisorio, Officiaes nomeados pelo 
Presidente da Província á requisição do Conselho. 

Art •. 8. • Igualmente arrecàdará p'or inventario, em 
depositas separados, as peças manufacturadas, perten-' 
centes ao fardamento vencido, que se acharem á cargo 
dos Quarteis-mestres dos Corpos, as quaes ficarão á dis
posição dos Commandautes . dos Corpos. 

Art. 9. • · Semellwntemente serão entregues ao Con
selho Provisorio todos os generos de fardamento existen
tes nos Arsenaes e Depositos da Capital do Rio Gmnde, 
e Caçapa v a, os quaes lhe serão carregados em receita 
pelos valores que tiverem, para serem empregados em 
peças de fardamento, se forem de boa qualidade. Os ge
ncros que forem declarados de m<í qualidade serão re
mettidos para o Arsenal de .Guerra da Cõrte, ··se não 
Jmderem ter alli outra applicação. 

Art. :1.0. Do primeiro de Janeiro de mil oitocentos 
cincoenta e hum em diante todos os Corpos de Linha exis
tentes na Província de S. Pedro do Hio Graríde do Sul 
receberão fardamento pelo Conselho Administrativo Pro-
''isorio. · 

Art. :1.:1.. Os generos para fat·damanto seriío remei
tidos da Côrte; ·á requisição do Conselho Provisorio por 
intermedio do Presidente da Provinda; comprando-se na 
Província unicamente aquelles artigos, que, tendo sid<> 
requisitados em tempo opportuno , não tenhão ainda che
gado, e sejão de absoluta necessidade, devendo, n'este 
caso, ser a compra autorisada pelo Presidente da Pro
víncia, que dará logo conta ao Ministerio da Guerra, ex
pondo os motivos que teve para ordena-la. 

Art. :1.2. O pagamento ti' estes artigos, e bem assim o 
do feitio das peças de fardamento, será elfectuado pela 
Pagado ria Militar á vista das ferias, contas, e documentos 
justificativos, que lhe de\'C. enviar, ·nos dias .sete e vinte 
e dous de cada mez, o Conselho Administrativo Provisorio. 

Art .. :1.3. Será mensalmente entregué pela Pagadoria 
ao Agente, e á requisição do Conselho , h uma modica 
consignação para despezas miudas e expediente, da qual 
prestará contas quando houver de receber outra. 

Art. :1.6. Fica pertencendo ao Conselho Provisorio, 
sub a responsabilidade de ·seus mmnb•·os, a manufactura 
c distribuição das peças de fardamento, conforme os fi
qurjno:-o qne lht.' forem t•cmctlitlos, de sorte fiUC os Corpos 
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seJaO l'egularmente fornecidos de fardamento nas epocàs 
de seus .vencimentos,. á vista das relações nomioaes dos 
Commaodantes das Companhias, rubricadas pelo Major, 
c authenticadas pelo Commandante do Corpo. Esta dis
posição porêm não veda que do Arsenal de Guerra da 
Côrte se remetia fardamento manufacturado. 

Art. 15. As peças .de fanlamento ser1io talhadas nas 
Ollicinas por quau·o diiTer·entcs bitolas, em presença dos 
Olliciaes directores das mesmas Ollicinas pelos mestres al
faiates -e sapateiros. Estes mestres se1·ão pagos, , ou n jornal 
nos dias uteis, ou a hum tanto por· peça talhada, como 
for mais economico. Os operarios por~m somente ser1io 
pagos pelas . peças que manufactm·arem, liS quaes lambem 
poder1io ser entregues <i quaesquer pessoas que as queirão 
manufaclufar, precedendo annuncio e fiança sufficiente. 

Art. 16. O Conselho remetter·á ao Ministerio da 
Guerra por intermedio do Presidente da Província, até 
o dia cinco <le cnda mcz, hunw relação dos generos 
comprados e seus preços; das peças. de fm•damento ma
nufaeturadas, e distribuídas aos Corpos; dos generos c 
peças de fardamento que fi cão em ser·; dos pr·eços dos 
feitios, c das despczas miudas, declarando-se detalhada
mente o preço por que ficará cada h uma das diiTerentes 
peças de fardamento; tudo relativo ao mez antecedente. 
Outra identica relação scr·á igualmente remcttida ao Com· 
mandante do Exercito. · 

Art. :1. 7. Para •!'te o Conselho possa em tempo pro
prio fornecer· de fardamento os Corpos, deverão estes 
remctter regularmente no principio de ·cada JUcz hnma 
t·clação nominal, por Cowpauhias, das praças que no pr·o
ximo semestre tem dir·eito a reccher pcçns de fardamen
to, com declaração da denominação c numero das peças 
a receber. 

Ar·t. 18. As epocas marcadas para a distribuição 
dos semestres de fardamento vencido são os mezes de 
Janeiro c Julho; por·~m os recrutas, os recolhidos de 
deserção, c de cumprimento de sentença; c hem assim 
quaesqucr outras praços em circnnstancias extt•aordinarias .. 
serão fornecidos de peças de fardamento a vencer em qual
(JIICI' cpoca que seja neccssario, dcscont:mdo-sc-lhcs nos 
futur·os semestres o qne tiverem recebido anticipadamcn
te, pm·êm de modo que não haja inconveniente no servir-o. 

Palacio do llio de Jancir·o em 15 de Novembr·o de 
1850. - Alanocl Fdizartlo de Sousa , . .l/dto. 

I 
'i 

'i 
I 
I 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOllO f3. PARTE 2.• SECÇÃO 50.0 

DECI\ETO N. • 733 - de 16 de Novembt·o de 1850. 

E lera a quat•·oce11tos mil rtis o ordenado do Juiz Alu-· 
nicípal e de Orplu1o.< do 1'crmo de illinfls do 1/io 

de Contas da P•·ovincia da JJaltia. 

Attendendo ao que relll"esentou o Presidente da Pro
vinda da Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte. 

Artigo Unico. Fica clc••ado a quatrocentos mil réis 
o ordenado annual do Juiz Municipal c de Orphãos do 
Termo de Minas do I\ i o de Contas da P•·o••incia da Bahia, 
c revogada nesta parte a Tabclla anncxa ao Decreto nu
mero cento e noventa e seis de treze de Julho de mil 
oitocentos quao·enta e dons. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso C.amara, do 
Meu Conselho, Ministo·o e Secretario d'Estado dos Nego
cios da ,Justiça, :assim o tenha entendido, e .fi1ça exe
cutar. Palacio do I\io de Janeiro em dezeseis de Novembro 
de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da Inde
pcndencia c do Impct·io. 

Com a 1\nbl'ica de Sua Magestadc o Impct·ador. 

Eusebio de Queiroz Coilinlw lllattoso Camara. I 
\ 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 51,• 

DECRETO N. 0 731! - de 20 de Novembro de 1850. 

Autorisa o Ministro e Sccrrtario d'Estudo dos !Yegocios 
do Jmperio a despender com as Escolas de. Jlledicina 
110 e:r:ercicio ainda aberto de 1849 -1850 a quantia 
de 258.)')1106, alhn da so11wuz para esse fim cousignada 
na Lei N.• 514 de 28 de Outubro de 1848 

Attendendo á insufficiencia do credito votado no.§ 20 
do Artigo 2.' da Lei N.' Mia de 28 de Outubro de 1848 
para despezas com as Escolas de Medicina, e á urgente 
necessidade de satisfaze-las: Hei por bem, Tendo ouvido 
o Conselho de Ministros, na conformidade do § 2. o do 
Artigo 4. o da Lei N. o 589 de 9 de · Setembro ultimo, 
Autorisar o Minisu·o e Secrctaa·io d'Estado dos Negocios · 
do Impel'io a despend<!r com aquclle o~jecto no exercício 
ainda aberto de 1849-1850 a quantia de 258.)ti106, 
alêm da quota para o mesmo fim consignada na sobre
dita Lei N.' 514 de 28 de Outubro de 1848; devendo 
este credito supplementar ser opportunamente incluído na 
proposta que houvea· de ser presente ao Corpo Legisla
tivo, para se a· definitivamente approvado. O Visconde de 
Mont'alcgre, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho 
de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios do Impel'io, assim o tenha entendido, e ·faça exe
cutar. Palacio <lo Rio de Janeiro em vinte de Novembro 
de mil' oitocentos e cincoenta , vigcsimo nono da Inde
pcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Vi.<rondc de t1f ont' ale,qre. 

' f 
' 
i 
i 
I 
I 
i 
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DECRETO N. • 735 - de 20 de Novemb1·o de 1850. 

Abre ao JJJ.inistcrio do lmpcrio /zum credito e:ctraordz~ 
nario de 25.000,)))000, para de.<petas com Coto

nias Jllilitarcs no corrente exe~·cicio. 

Não consignando a Lei N. • 555 r! c 15 rle Junho ul
timo quantia alguma pa1·a a fundação de Colonias Milita
res, no passo que no § 5. • do Al't: H autorisa o Go
Vei'IIO a estabelece-las onde o julgar conveniente; e niia 
)JOdcndo, sem que para isso se consignem os precisos 
fundos, levar-se a effeito o estabelecimento das Colonias 
Militares mandadas fundm· nas P•·ovincias de Pernambuco 
c Alagoas pelo Decreto N. • i29 de 9 do corrente, nem 
prover lis necessidades das já fundadas na Provincia do 
Partí pelo Decreto N. • 662 de 22 de Dezembro do anuo 
passado, e ao estabelecimento de outras em varios pontos. 
do Impcrio, onde Ul'gentcmcntc as reclamão as conve
nicncias do publico serviço : Hei por bcrn, Tendo ouvido o 
Conselho de Ministros , na conformidade do § 8. o do Art. 
h. o da Lei N. • 589 de 9 de Setembro ultimo, Autorisar 
o Ministro . e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio 
a de•pendcr com aquellc objecto no corrente exercício a 
quantia de vinte cinco contos de réis; devendo este cre
dito extraordinario ser oppol'tunamente incluído na pro
posta que houver de ser presente ao Corpo Legislativo 
para ser·definitivamente.appl'Ovado. O Visconde de Mont'a
legre, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de 
Ministros, Ministro c Secretario <I' Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido, e faça executar. Pa. 
lacio do Rio de Janeiro em vinte de Novembro !)c mil 
oitocentos c cincoenta, vigesimo nono da Independencia 
e do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Visconde de llfont'alegre. 



· DJI.CRETO N.• 736- de ;AO de Nnvembi'O de 1850. 

Itr-forma' o TheaoutO·Publh~o Nadmwt_·; f'. tu thi!Rdurariaf( 
· drM PrlJl'incia.~. 

' i 
Usando da autOI·isaçuo coricedida pela Lei numero qui" n& . . : 

nltentos e sljssenta ell'r.s tlc quatro flr. Julho do prP~nl•• ctitllO t -/?'·) 
Hei por hem (kdt~nar o seguinte. ,M; r/~:~.

/ 
TlTUI.O I. /~t'ca'', 

/)a Suprema Administraçiio dct Fu::mufr; 1\rachmril. 

C:\PITllf.O 1. 

Do .Trilnmal do The.,ow·o Nacional, t' .~tllfM dttriÍmirii~.~ . .. 
Art. 1. o O Tl'ibunal do Thesoni'O Nacional sCI;iÍ . composto 

do 1\Iínistro da :Fazenda como Presidente, H de quatro IUérü
bros de nonwaçiio Jmperitll, que tm·ao: o .Titulo do· Con..o 
selho- a saber~ o Dircctm· fieral das ]tendas l'ublicas; .o Di
rector Geral da nespeza Publica, o ])IJ·ector Gemi da Conta' 
bilidade , c o Procurador Fiscal do Thcsouro. 

Art. 2.' Compete ao Tribunal· do Thesouro: ••.•. : .. ; ~ .. 

:1/" 

§ 1. • necidir ·as questões :de competencia, ·e oontiktos. de 
jurisdicçllo, que •Se moverem entJ•e os Empregados das Hepar" 
tições de Fazenda. · · I í. 
~ 2. • Julgar os recursos interpostos das decisões das Hepar- . I' 

tiçõés Fiscacs. '' 
§ 3.' .Julgar as contas de todas as Repartições, e Empre- 'I' 

gados que tiverem a seu cargo a arrecadaçuo e dispendio de : 
dinheiros, ou de quaesquer valores pertencentes •i Nação, :1 
fixando no caso de alcance o debito de cada hum dos res- '·1 

ponsayeis. ·· · 
§ 4.' Susponder os responsaveis, que nno satisfizerem á 

prestação das contas nos prazos marcados pelas Leis ou Regu• 
lamentos, ·e determinm· n p1isão e sequestro dos qtie as não · 
apresentarem no prazo que lhes for de novo concedido e no .. 
ti ficado. 

§ 5. • Mandar passar quitações aos Thesoureiros, necebe
dores, Pagadores, Almoxarifes; e a quaesquer outros responsa .. 
vcis, quando correntes em suas contas, e levantar os seques-
tros áquelles que julgar dcsoneradós, para com a Fazenda Na
cional. 

§ 6.• Avaliar as provas do facto da perda ou arrebatamento. 
de dinheiros. publicOs por força major, que forem aprPsentarlas 
pelo responsavel, e á vista dellas rflsoJvP,r sobre o nhonn d~ 
somma perdida, ou arrebafmla . 

. . -~-~------~---~~ 
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§ 7. • . Impor multas nos casos em que as Leis ou Regula· 
mentos conferirem esta attribuição ao '!'besouro. 

§ 8. • Estabelecer regras para o arbitramento das fianças 
dos Thesoureiros, Recebedores, Pagadores, Almoxarifes, Con· 
tractadores, e de todos aquelles que por qualquer mo ti v o as 
deverem prestar á Fazenda, e acceitar, ou rejeitar· as que 
forem oiTerecidas na Ctlrte e Província do Rio de Janeiro. 
~ ll.' Admittir os devedores da Fazenda Publica, havendo 

motivos justificados e attendiveis, a pagar seus debitos por 
p!'estações, e pela maneim prescripta nas Leis e Regulamentos. 

§ 10. Deliberar sobre o pagamento das dividas passivas do 
Thesouro, e sua inscripção no Gmnde Livro da Divida Pn· 
blicn. 

Art. 3.• O Tribunal do The•ouro Nal'ional terá voto so· 
mente consultivo: 

§ 1.' Sobre os meios de corrigir os abusos, que se tenhiio 
introduzido na arrecadação, distl'ibuiçilo, e contabilidade das 
Rendas Publicas. 

§ 2.' Sobre a decisão de quaesquer duvidas, ou questões, 
que poSSilo occorrer á cerca da intelligencia , e e<ecução .das 
Leis, Regulamentos, e Instrucções concernentes á Administração 
da Fazenda. 

§ 3. • Sobre a adopçilo do systema de escripturação e con
tabilidade, que mais convenha seguir-se, e das normas pelas 
quaes devilo ser organisados os Balanços e Orçamentos, nao 
só no Thesourq, Thesourarias, e mais Repartições sujeitas ao 
llinisterio da Fazenda, como tatnbern em quaesquer outras 
onde se escripturem, arrecadem, ou dispenda.o dinheiros pu
blicos, para que taes trabalhos sejão feitos em completa har
monia e correspondencia Com os do 'l'hesouro. 

§ 4.' Sobre o que for relativo a ordenados; tenças, penSÕes, 
assentamento de Proprios Nacionues, e contractos JCitos com 
a Fazenda I>ublica. 
~ 5. • Sobre o despacho dos requerimentos dos Empre

gados de Fazenda, que pretenderem aposentadoria, ou remu
neraçilo de serviços. 

· § 6.' Sobre o qualidade e quantidade das mate•·ias primas, 
que houverem de ser despachadas livl'es de direitos para uso 
da~ Fabricas Nacionaes. 

§ 7. • Sobre o cumprimento das condições dos emprestimos 
já contrahidos, e sobre as estipulações dos que houverem de 
se-lo dentro ou fóra do Imperio. 

§ 8.' Sobre as condiçoes que convier estabelecer . para os 
contractos de receita QU despeza pertencentes ao 1\linisterio 
.da Fazenda, e sobre a conclusno da arrematação dos que so 
fizerem na Córte e Provlncia do Rio de Janeiro. 

§ ll.' Sobre a administração dos bens· proprios da Nação, 
que nao estiverem por Lei a cargo de. outt·a ltepartiçilo Pu-
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hliea, e sobre n sua alienaçilo quando competentemente au
torisilda. 

§ 10. Sobre a organisação dos Balanços c Orçamentos, 
que tiverem de ser apresentados ao Corpo Legislativo. · . 

Art. I,• He lambem da obrigação do Tribunal do The
souro: 

§ 1. o Examinar o estado da Législação de Fazenda, e in
dicar ao )[inistl'O os pontos em que encontrar defeitos, in
sutnciencia, ou_ incohcrcncia, a Hm de que ellc proponha ao 
Corpo L<•gislativo as medidas que julgar convenientes. 

§ 2.0 Obsenar os ciTeitos· lfllc produzem, ou Yicrcm a 
produzir os tributos ora existentes, ou que_ para o futuro se 
derramarem sobre os diversos mmos da riqueza publica, e 
propor a tal respeito o que entender mais vantajoso. 

§ 3. o Propor que se raça cll'cctiva a responsabilidade dos 
Empregados das 1\epartições da Cdrte e Província do Rio de 
Janeiro sujeitas ao Ministcrio da Fazenda, e a dos Inspectores 
e mais Empregados das· Províncias , de cujos dclietos ou erros 
de' officio tiver conhecimento. 

§ !,, o Prcpnrar lmlos os tmhalhos relativos á Administração 
da Fazenda, rlc que o Ministl'o o encarregar. 

S 5. o Propor todas as medidas qnc julgar conducentes ao 
mClltoramcnto da -administraçil.o, arrecadaçilo, distribuiçD.o, 
fiscolisaçf'io, e contabilidade das rendas e bens da Naçlio; -pro-
mover tudo quanto for de interesse para a Fazenda· Publica;. o 
em geral consultar sobre os objcctos da Administraçiio da Fa
zenda quando o Ministro exigir o seu parecer. 

CAPITUI.O 11. 

Do Presidente do Tribunal do 1'/tesouro. 

Art. 5.• Ao l'rcsidcntc do Tribunal do Thesouro com
pete, alêm das outras attribuiç.õcs e deveres declarados na 
Constitui~o, e nas Leis: 

§ 1. • Decidir os negocias em que o Tribunal tem somente 
~ voto consultivo, c deliberar conjunctamente com os seus .Mem
bros sobre aquclles em que lhes compere o voto deliberativo. 

§ 2.• Trazer á Minha Presença todos os negocios do Tribunal, 
que exigirem o Meu Conhecimento, Approvação, ou Assigna
tuta. 

§ 3. o Assignar as quitações que se passarem em virtude ·de 
deliberação do Tribunal, depois de subseriptas pelo Dircctor 
Geral da Contabilidade. 

§ '•·o Fazer expedir em seu nome, e assignar· as Resolu
ções e Ordens concernentes nlio só aos negocias, cuja .decisão 
lhe pertence, mas lambem aos que são da compctencia do Tri
bunal. 

~~ ~. -··----,-------,---
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. § l\. • 11aze•· a <l<•ercla~ão e distribuiçiio dos CJ'Cditos con
cedidos ao l\linistcrjo da Fazenda, c communica·las . com. as 
dos. outros lltinistcrios ás Thesourarias c .mais Estações c01npc~ 
tentes. , 

§ 6. • ·Tomar juramento aos Membros do Tribunal no aoto 
da sua posse. 

§ 7. • Distribuir aos llembros do Tribunal os trabalhos ex
traordinarios, que tirct por convcnic~te cncarregm•-Jhl's. 

t:APlTULO JII. 

/Jas Se.<sõe. do Tribunal do Thcsouro. 

Art. 6. • O Ministro da Fazenda nomeará hum dos Ires 
Directores Geraes para na sua auscncia ou impedimento pre
sidir o l'Iibunal , o rcsolrer os negocias de mero expediente 
do Thesouro que não forem da competencia das Direetorias. 

Art. 7.• Os Directores Geraes serão substituídos pelo 
Sub-Director e Contadores, conforme a dcsignaçiio que fizer o 
nfinistro, c o Procurador Fiscal por seu Ajudante. . 

Art. 8. • Pam haver deliberação do Tribunal sobre as 
materias designadas no Art. 2.' he indispensavel a presença de 
tres Membros; mas para tratm· daquellas em que só lhe compete 
o voto consultivo seni bastante a de dous, alem da do Pre
sidente em ambos os casos. 

Art. 9. o Os negocias, cuja soluç.ão compete ao Tribunal, 
scJ·ão decididos por maioria de Vülos dos Membros presentes, in
clui do o do Ministro, que terá lambem o de qualidade. 

Art. 10. Cada hum dos Membros do Tribunal será res
ponsavcl pot· seus votos, quer consultivos, quer deliberati
vos, quo forem oppostos ·ás Leis, ou contra os interesses da 
Fazenda Publica, ·OU de terceiro, e manircstamente dolosos; 
licando·lhes em todo o cnso o direito do declara-los por cs
«Tiplo, ou do faze-los. inserir na acta. . 

Art. 11. ·o Dírcdm· Geral, í[UC occupar intcrinaniente a 
prm~idcncia , cxcrcení todas as rnncções do Ministro no que tocar 
iiOS. nop;-ocios submeltido,s ao conhecimento do .Tribunal, ex ... 
f!eptuada a as.~ignatura. das Resoluções e Ordens. 

Art: 12.. O Olllcial Maior da Secretaria d'Estado dos.·Ne
gocios da Fazenda ser-virá de Secretario do Tribunal para 18vrar 
~ lf'r as respectivas netas, escreve•· os despachos c decisões, 
dar publicidade aos que forem do interesse das partes, fazer 
os anrmncios que o Tribunal ou ·o Presidente ordenar·, c tel' 
sob l·ma P'Tiardu todos os livros e papeis. · 
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TITUW .11. 

' ·Da .Admini•traçào Central da Fa:enda. · 

CAPITULO I. 

Do T!tesom·o Nacional. 

Art. 13. O Thesouro Nacional, ou Administração Central 
da :Fazenda, será -diYidido nas seguintes Estações: 

Secretaria d'Estado dos Negocias da Fazenda. 
J)il·cctoria Geral das Uendas I•ublicas. 
llirectoria Gemi da Despeza Publica. 
llil'ectoria Geral do Contabilidade. 
Uircctoria Geral do Contencioso. 
·rhesournria Gm·ai. 
1. a e 2. a Pagadorias do Tht•som·o. 
Cartorio. 

C.APITUI.O 11., 

J)a, Secretaria . 

. Art. H. A Sec1·etaria d'Estado dos Negocias da Fazenda ;tf{{f.,... 
he a:Jtepartição encarregada de razer todo o expediente··e cor- ~ ~ 
respondcncia do Ministro,, c do Tl'ibunal do Thesouro; de passar· · ..... ~ 
os Titulas ou Diplomas; e de expedir os Decretos, Instrucções e/~,.,. 
Regulamentos, que houverem de ser communicados ás Thesou-
rarias das Prm·incias, e ás outras Repartições de Fazenda. 

Art. 15. Esta •.Estação, cujo Chefe Superior he ·o Di
rector Geral da Despeza Publica, será immediatamcnte regida 
por· hum Ollicinl 1\Jnior, e tlividicla t~m tres s(~t:f;ües, tendo 
pal'a sen serviço o numero de f..?·· c 2."~ Oliiciucs que for ne
cessario , c hum a Secção de Contabilidade, que deverá ficnr
IIw nnncxa sob a dirccção de hum 1.0 Escripturario. 

CAI»ITULO 111. 

Da Directoria Ge~·al das Retidas Publicas 

Art. 16. A Directoria Geral das Rendas Publiças terá por 
encargo: 

§ 1. • . A direcção, inspecçilo, o llscalisação da arrecadação c 
adminlstração das Rendas Geraes, que se realisarem pelas Re
partii;A.1es sujeitas ao 1\!inisterio da Fazenda. 

§ 2.• Fazer o tombo c assentamento de todos os Proprios 
Nacionaes ; e dirigir c inspm:.cionar a administração dos que não 
estiverem por Lei a car~ de outra llepartição Publica. 
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§ 3.• Organisar a estatistlca da importação e e~portaçi!o 
de todo o lmperio. 

Art. 17. O Director Geral das ·Rendas Publicas he o 
Chefe Superior desta Estaçi!o, e compete-lhe desempenhar os 
deveres indicados no Artigo antecedente, . exercendo as suas 
attribuições directamente quanto ás Repartições de arrecadação 
da Cilrte e Provincia do Rio de .Janeiro, e por intermedio 
das 'Ihesourarias no que tocar ás_ das outras Províncias. 

Art. 18. Haverá na Directorin Geral .das Rendas Publicas 
hum Sub-Director, que terá por obrigaçao assistir e dirigir 
immediatnmente os trabalhos della, segundo as instrucç<ies 
c ordens do Director Geral. · 

CAPJl'ULO IV. 

Da Directoria Geral da De.<pe:a Publica. 

Art. 19. Ao Dlrector Geral da Despezn Publica compete: 
§ 1. • Dirigir e inspcccionar os trabalhos da Secretaria de 

Estado dos Negocios da Fazenda, Thesouraria Geral , Paga
darias do Thesouro , Cartorio , Casa da l\locda , Offielna de 
Estamparia , e Typogrnphia Nacional , que lhe ficão subor
dinadas. 

§ 2. • Dirigir as operações de credito, e os movimentos 
. do fundos , quer dentro, quer ff)ra do Jmperio , conforme 
as instrucçcies do Ministro da Fazenda. 

§ 3. • Ter debaixo da sua direcçi!o n escripturação dos Cre
ditas abertos aos dílfercntes Ministerios por Leis , ou Decretos 
do Governo, e informar sobre o estado delles quando o Mi
nistro da Fazenda houver de ordenar despezas proprias da 
sua Repartição, ou de mandar cumprir as quo forem ordenadas 
pelos outros ::\Jinist1•ríos , a fim de que nfio s~jii.o cxccdidps 
OS JII('SIIliiS Cl'f•difnS. 

§ !h o Hnhricm· os Bilhete!, do Tlwsouro , c assignar as 
Apuliccs: da Dhida Publka Interna. 

CAPITULO V. 

Da Dirertoria Geral da Contabilidade. 

Art. 20. A Directorin Geral da Contabilidade terá a seu 
cargo: 
~ 1. • Tomar annualmente as contas de todos os Empregados 

da Cilrte e Província do Rio de Janeiro encarregados da arre
cadaçuo e dispendio de·. dinheiros nacionacs, e outros valores; 
as da Agencia llrasileira em Londres , e de qualquer outra 
que haja de estabelecer-se ~m Pai1. estrangeiro; e bem assim 
re\o'CI' as que forem tomarias pelas Contadorias df'! Marinha e 
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Guerra, pelas Thesourarias das Provincias, e pela Adminlstraçllo 
do Correio ás suas Agencias. 

§ 2.• .Fazer a escripturaçao parcial.da Corte e Prt>vincia do 
Rio de Janeiro, e a central de todo o lmperio. . . 

§ 3. • Organisar os Orçamentos e Balanços geraes. 
§ O..• Fazer todo o expediente relativo á escripturaçno c 

contabilidade. 
§ 5.• Escripturar o Grande Livro da Divida Publica. 
§ 6.• Liquidar a Divida nctiva e passiva da Naç.'lo, e fazer 

todo o trabalho concernente ao activo e passivo della. 
§ 7. o Fazer o assentamento do pessoal activo civil, e eccle

siastieo ,_ e· do inactivo do Impcrio, qualquer- que seja o 1\Iinis
terio a que pm'lenção. 

Art. 21. O Direetm· Goo·al da Contabilidade he o Chefe 
Supm·íor desta Estação, c compclt.'-lhe a direcç.ão, inspecçao , 
e llscaiisaç.'lo dos to·ahalhos designados no Artigo antecedente, 
devendo exercer as suas atbibuit;ões_ pm· meio da mesma· Di
rectoria, e das Thrsourm·ias das Províncias. 

Art. 22. A ))ircctoria Geral da Contabilidade será dividida 
em tres 1\cpartiçõcs denominadas 1. a, 2,1l c 3. • Contadorias 
do Thesouro Nacional, cada huma das quaes terá por Chefe 
hum Contador, que deverti assislir o dirigir immediatarncnte os 
trabalhos d'clla, segundo as instrncções e ordens do Dircctor 
Geral. 

Art. 23. A L • Contadoria será encarregada dos trabalhos 
designados no !i 1. • do Art. 20; a 2. • dos designados nos §§ 2. •, 
3.0 e 4.. 0

; e a 3.• dos designados nos§§ã.o, 6/' e7. 0 do mesmo 
Artigo. 

Da Directoria Geral do Contencioso. 

Art. 24. A' Directoria Geral do Contencioso compete es
crever os termos de arrcmataçõc~, fianças , e ·contractos em 
que ror parte a }'azendn Publica; organisar os quadros da 
Divida activa da Nação, e fazer o seu assentamento; promover 
e dirigir a cobrança da mesma Divida em todo o lmperio por 
meio do Juizo elos Feitos na Côrtc, c Províncias ; apresentar 
ao Tribunal até o Hm do mez de Março d6 cada anno hum 
quadro das cxccutõl•s promovidas contra os devedores da Fa
zenda, com dcclaraç.ão do estado em que se acharem , alêm 
de outros escJarccimcntos ((Ue puder ministrar ; c ern geral 
quanto for l'<'lntilo ao contencioso da Nação. 

Art. 25. · O Chefe Snpcriot' desta Estaçao he o Procu
rador :Fiscal do Thcsonro ; terá hum Ajudante, o qual deverá 
assistir aos trabalhos dclla , c dirigi~los immediatamente, 
conforme as instruc~.ões c ordens do mesmo Procurador Fiscal. 

Ambos estes Empregarlns dovrrão Sf!f Formados em Direito. 

~-- ---~-~·----,.--;---.,.----""""""---
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Art. 26. Incumbe cspccialmeilte ao Procurador Fiscal do 
'fhesouro: 
·· § t.• Vigiar que as Leis da Fazenda sejno fielmente exe

cutadas, solicitando· as providencias que para esse· 11m forem 
neccssarias. · 

§ 2. • Dar o seu parecer yerbalmente ou por escripto a 
respeito de todos os negocias da Administl'açlio da Fazenda. 
que versarem sobre iulclligcncia de Lei , não podendo ser de
cidida ·questão alguma, que exija ela me de Direito, sem sua 
audiencia. 

§ 3.• Cumprir •e fazer cumprir ns disposições do Art 2~. 
fiscalisando a marcha das execuÇões da •'azenda Publica; indi
cando os meios legaes, guer seja para ·defender o direito, e 
os interesses da mesma ·Fazr-nda, quer para compelli~ os de
vedores remissos; dando instrucçõcs ao :Procurador dos .Feitos 
da Fazenda na Côrte, c aos. llrocuradorcs :Fiscaes nas Provín
cias, para o melhor andamento das causas;~ e representando 
ao Tribunal a negligencia , dos Juizes, e mais Funccionmios 
encarregados dellas. 

§ 4.' Assistir a todas as arremata~ões de bens, rendas, ou 
contractos que se fizerem no Thesouro, . ou por ordem do Mi
nisterio da Fatenda , c fiscalisar a sua legalidade, 

§ 5. 0 , Y crHicar os requisitos e condições legaes das fiartças, 
ou hypothecas dos Thesoureiros , 1\ecebedores , Pagadores, AI
rnoxarifes, e mais pessoas que as devão prestar ao Thes"ouro. 

§ 6. • llcquerer ao Presidente do Tribunal que mande fazer 
eiTecliva a responsabilidade dos Empregados de Fazenda , de 
cujos delictos ou erros .de officio tiver conhecimento. 

§ 7.' Ministrar aos P•·ocuradores da Coroa Soberania e Fa
zenda Nacional , c aos· Procuradores dos. Feitos da Fazenda 
todas as inlbrmações e documentos, que forem necessarios 
para defender o direito c intercsst•s da mesma Fazenda nas 
causas que lhes compete advogar. 

Art. 27. l'm·a os fins declarados nos Artigos antecedentes 
llcão subordinados no Procurador Fiscal do'fhesouro o Procurador 
dos Feitos da Fazenda na Córte, e os Procuradores ·Fiscaes. nas 
Províncias, com os quaes se corresponderá directamcnte, fa7.erido 
todas as cxigencias c:onducf~ntcs ao perfeito descmpmtho de suas 
aftribuições. 

C.\PITULO VII. 

Da Tltesoutaria aeral, e das Pagadorias do Tltc.~otn-o. 

· ,.,; . r..- Art. 28. A Thcsouraria Geral he a Estação por onde se deve 
realisar a cntrnrla de todas as sommas cobradas nas llepartiÇões 

• ~- de arrecada~M da Ct\rto c Provincia do llio de Janeiro, e 
das provenientes de quacsqncr outras operações de movimento 

"' ·' l' r '-cJc fundos por c lia, ou com r lia praticadas, ou d~ operações de 
/R' .-r.J' 

'-------'-'' ~-----~---,.-------------' 
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credito; e bem assim a sabida das mesmas som mas por moVi· 
monto de fundos. 

Terá por Chefe o Thesourelro Geral, a quem compele 
rege-la lmmediatamente. pela fórma que ror determinada no 
respectivo llegulamento. 

O serviço de escripturaç&o da Thesourarla será feito porEm· 
pregados da Dircelm"ia Geral da Contabilidade, devendo o lugar 
de Escrivão ser t~xcrcido pot• hum 1.0 ou 2. 0 Escriptul'ario, que 
o :Ministro da -Fazenda designar. 

i 
• 

Art; 29.. A 1.' l'agadoria do Thesouro terá a .eu· cargo 
o pagamento dos vencimentos de todos os Empregados nctivos 
Civis e Ecclcsiasticos; dos inactivos da Côrle c Provlncia do llio ~ 
de Janeiro, qualquer quo S<'ja o Ministcrio a que perlcnção; ""' 
c o das pensões, tenças , monte pio , c meios soldos: c a. 2.a '~· 6 
todos os outros pagamentos, quo se fizerem pelo 'fhesouro. tN ~ ~r-"j 

Estas duas Estações scrno immcdiatamente regidas pelos , 
respectivos Pagadores, tendo cada h uma dellas hum Escrivão, : 
o os Ajudantes que forem precisos; e receberão da Thesouraria ' 
Geral· as som mas necessarias para os pagamentps de que silo 
encarregadas , pela maneira que for prescripta em llegula-
mcnto. 

Art. 30. O Thesoureiro Geral e os Pagadores terão, sob 
sua responsabilidade, os Fieis que o Ministro da Jlazcncla julgar 
precisos para os coadjuvarem e substituircm em suas faltas, c 
impedimentos, podendo exigir dellcs as Sf'gm·anças, 1• fianças 
que lhes parecerem nccrssarias. 

CA t•J'J'lll.ll VIII. 

])o Cartorio. 

Art. 31. No Cm"lorio <levem ser comtnodu " seguramente 
depositados, c classincados pela maneira mai~ conveniente para 
facilitar o trabalho , todos os papeis findos do Thesouro , o 
das 1\epartições que lhe são subordinadas , e aque!les cuja 
conservação interessar ú Fazenda· Nacional, ainda que pcrtcnçüo 
a outros Tribunaes ou llepartições. 

O serviço do Cartorio será immediatamcnte encat·re~ll~"''" , •.. 
hum Cartorario, o qual terá hum Ajudante. ~ · ' • , · ~ ,, 

CANTULO IX. . ~ ... \ .. . . 
Disposições comm.uns aos Capitulas antecedentes. · ·· 

Art. 32. Os Directores Geraes das llenuas Publicas e da 
Contabilidade, e o Procurado•· Fiscal furão pelas respectivas lle
partições, e o Director Gemi da Despeza Publica pela Secção 
de Conlabilidade anncxa ú Secretaria d'F..."tado, sem dependeo-

.. ·,.t 

':, 

-----------,.---.~~----' 
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cia tle ordem rspeciul do Ministro , tudo u expt•diL·nte ue
ccssario para t1ar instrucções aos Empt·~~gados lJUC lhrs silo su
bordinados, exigir informações, e preparai' os twgocios que ti
''crmn de ser decididos pelo mesmo 1\liuisll'O , ou pelo Tri
lmnal. 

Al"t. 33. A Dimctoria r.erul das Hcndas Publicas St·rti di
vidida ctn h·•·s SL·,~c:õcs, c cada Contadoria l'In duns , s1~ndn 
L:ada huma das St•rc:ües immediatamcn~e regida por hum 1~111-
prPgado com o tilnlo de Chefh do Secção . 

..\ri. :Jl. O Sub-Director das Rcndns Publicas, e os Con
hulor{'s sPrão snhstituidos nns suas filHas ou impedimentos pelos 
ChcfL'S Ue Secçfíu (las rrsprclivas Repartições' e f'Sles pelos 1. o~ 
Escriplurarins, SPgundo a ord•~rn de anlignidad<• dP hnns ,. elo 
tllllrns. 

Para substituir o .\judantc do Proeurador Fiscal em caso 
d•• nel'cssi<ln<lc p1lflf'l"<Í o ::\Iinistro da Fazenda rwrncar in te-
r:n:lm·-~n1n qnaltflU'l' IH's:ma ido1wa. · 

\ rt. :J:i. Para o st'rri~o das J)ircctorias G1•nws das Hcn
L•-· !•·1hlieas, da Conlah:lillatlc, e do Contencioso, !'ela Secção 
... ~_:onlahilidnff•~ anm~"\:a ;i ~~~rretnria harerü, alt·m dos Ctwrcs 
·!e SecçJo, as clnssPs 1h~ 1.r>•, 2."~, :J.o'\ 4."" ,. 5.os J~scri

pturarios, c Vrnticaltlt•s. 
Art. 36. X a 1.a Cnr.la1loria nno se admillil'ão Praticantes. 
Art. 37. O m1mcro lnli!l 1los :Ernprc,a-ados c Praticantes 

de cada h uma das Eslaç.nt~s elo Thesouro, incluhlns o Porteiro e 
seu Ajudante, Continuos, c Correios, serü lixado por nrercto 
c.lepois que a cxprricnda llotner demonstrado ctual srjn o pes
soal indispensavel para o sen·iço; c os seus veneimrntos seriin 
os marcados na TnlJrllu- ~\- nnncxa ao pn•:-;nnto DcerPLo. 

~\rt. 38. O Tllesoureiro Gf~ral, o Sub-Di redor das !len
das Publicas , c os Contadores terão na coiT('Spnmlrmda nni·· 
cial o tratamento cle ~f•nhnria, se outro maiol' lhes 11iin c·mn·
}Wfir por dinrso litulo. 

TITULO Ill. 

na Administrarlio da. Fa.:cnda 
~ ~ ~~"'.! . 
/':· ,• ,.: .A~ 2. <-r;:;.-r' Cc\PITCLO lJXIf.O • ... ~ 

, {/Ç/ 

Dw; Tlu'.~ourarias drts Protincias. ,# ,~t-#~v 
.... /'-•· 

···,.. "" Ad. 39. He cxtinda a Thcsouraria de Fazenda da l'ro
vincia do Rio de Janeiro. Os Sl'llS OOiciaes serão empregados nas 
diversas Hepartit:ücs crcadas por este Decreto, c os negoeios que 
por clla correm fiearno a cargo rias ])h·et'tnrias Gcrars, Thesnn
rm·ia Geral, e Pn::radorins do Thf>.snnro , l'flnrorme a sua na-

, ... ~' .-·'• .:- •<' ..... ' ~ ,- •• , •. ,., ..-S}"/ 
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tm·1~1.a ,. t•spcdc, e pela mmwim qne dclt•rminarcm os res~ 
JWdi\·m; Ht~gulanu•ttl.os . 

.\rt. r..o. As Thcsonn.u·ias das I>rovindas da Da h ia, Pcr
nambnro , lHo ftt•andc do Sul , l\laranhãn, 8. Paulo, l\linas 
nemcs, P ltat·tí Sí'rão compostas de hum lnspC'clor, hum Con
tador, ~~ hum Proenrador Fiscal. 

Art. r,.t. Cada . hnma destas l~sl.ac;:ttPs tt•ni hmna Con
tndoria, huma Thesonraria, lmma Secn•tm·ia, e hum Car
lnrio •~om a denominac:ão da Província a fflte pcrlcnet~rcm. 

Arl. 42. As Contadorias tias mesmas Tlwsourmias serão 
•Hvididas Plll Secções , c ·nellas luncrá para o seniço de cscri
plnraçflo t~ contabilidade as classt•s de 1.0

\ 2."~, 3.os c fJ,os Es
criptnrarius, e Pt•atiuantes, altmt dos Chert•s de Sccç.âo, e mais 
Empr~~mlos constantes da Tahe11a - n-, nmu~xa ao presente 
llPt:rr.to, com os ''encimcntos ahi óc~i::;ua•los. 

'I 

.< 
' 

Art. 't.:l. As Thesourarias tlas outra" PJ'(H incias serão 
co111postas de lamn Inspector c laurn Pn•c:1rador Fiscal, e ha
verá nas suas Hr.paL'tiçõ,~s os Emp1·egados constantes da refe-
rida Tabella, rle\'fmflo os 2.09 Escriptnrarios e os Amanucnses . ':' ... <-'. ·"'~ •: 
dns 8cCJ'l'larias ser tirados por acccsso tln 'l'lwsouro, c das~~ /.H/ 
Thcsoural'ias dB t.a onlem, uu d'enlrc os Pratirantes que se. c-,...? . j 
mnslrarmn habilitados por concurso. · 

ExcPplun.o-sc as 'fhcsourarias de Goyuz c ~Jato Grosso, 
onde haverá tambcm Praticantes, d'cntre os ttnaes podcri'í.o 
SPr nomeados os 2.0~ Escriptnrarios c os Amanucnscs. 

Art. .u.. O numero· total dos Emprrgados de cada huma 
clns Thcsournrias de Fazcnrla scr:i fixado pela maneira deter
minada no Art. 37. 

TITIJLO IY. 

/ht, Nomerrr;iio f Licrnça.'f , ~~ Apnst'lllmlorin IIm~ Emprrgados. 

C.o\PI'J'ULO I. 

Da Nomeaçiio dos E111JII'l'9ados. 

Aa·t. ft.5. Ning-ucm será nomeado para os Emprcgos .• das 
dh'ersas E~lações do Thcsouro c Thcsourarias, sem,_ ,m,ostrâi' 
por mt•io de concurso que sahc o grammatica tla linguá' nà- ; .• ·• • t : •. I 
eional c csci'cvc-la cmTec!amPnte; os principias da escriptura- ' ·· . , 
ção J•or partidas dohrndas, c a arithmeticn o suas o.pvlicaçõcs, 
c.mn cspccialidarlc á rcducçrío de moedas, pesos c medidas , 
ao c.a}culo ele descontos, c juros simples c compostos; c que 
tem alêm t.lisso bon letra f bom eompoL'tamcnto, c a idade de 
18 annos completos. O coneurso RÚ po~lcrá ler lugar cnt.rc os 
Praticantes, t.l em iguahladc cio cii'(~UHslant'ias srrão prcfcri-
{\05 ns que soubcrrm lingn;1-; esh:anp-Pira:-o. 

/_,_·;/;:. ,...,.,..,._ .. ~.':. "'~ •. ?'9-y 

··--. 
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Art. 46. Da disposição do Artigo antecedente silo exce-. 
ptuados os Empregos de Sub-Director das Rendas Publicas,. 
Contadores do Thcsouro, Inspcctores das Thesourarias de 1.• 
ordem, Oficial Maior e Officiaes da Secretaria d'Estado, The
soureiro Geral, Pagadores do Thesouro, Thesoureiros das 
Thcsourarias, c seus Fieis, Ajudante do Procurador ll'iscal do 
Thcsouro, c Procuradores Fiscaes das Thcsourarias; Cartorn· 
rios, Porteiros, c seus Ajudantes, Continuas c Correios . 

. A1'1. 1,7. !'ara os lugares de Inspccto•·es das Thesourarias 
de 1. a ordem poderão ser nomeadas quacsquer pessoas- que 
lrnhão nptid;io para bem servi-los, ainda que não pcrtcnt.ão ás 
llcpartiçõcs de Fazenda. Os lugares porêm de Contadores das 
mrsrnas Thcsourm·ias, e ele Inspcctores- das de 2. 11 ordem 
só poderão ser conreridos a Empregados de Fazenda hahili
tndos na fórma do Art. 45, -aquelles por ncccsso, c estes por 
commissno, não perdendo . os mesmos Empregados os seus 
lugares nas Hcpartif;õcs a que pertencerem, nem o direito nos 
acccssos que lhes competirem. Estas ultimas disposições são 
tnmhcm <lpplicavois aos :Empregados de Fazenda, que forem 
nomeados para sel'\'ircm de Inspcctorcs das Thcsourarias de 
1.a ordem . 

Art. 1,8. Os Procuradores Fiscaes das Thesourarias de
lerão ser versados na L('gislação de Fazenda, c para estes 
lugares serão preferidos os Bachareis em Direito. 

Art. Ml. São de acccsso todos os lugares, cu.1o provi
mento depende do conrurso; o os Empregados habilitados na 
fúrma do Art. fJ.5 serão gradualmente promovidos dos lugares 
de menor para o de maim• Ycncimcntu nté os de Chefes de 
Secção do Thcsouro inclusivamcnte. 

Os acccssos podem ter lugar de humas para outras Uc
pa•·tiçõcs do Thcsouro· c Tlwsourarias. 

Art. 50. O acccsso dos Empregados que fiyercm o mesmo 
vendmento scr;i regulado pl'la antiguidade se forem igmws 
em merecimento c aptidão pi'Ofissional; no caso porêm do 
desigualdade prcferh·á o mais apto. 

As Commissões não prt•.iudiciio o direito a acçcsso. 
Art. 51. A disposiçilo do Art. /..!) começará a ser ob

servada desde que occorrm• alguma vaga· depois de concluida 
a' nova organisat;tlo dtJlcrminada pelo presente Decreto. 

Art. 52. Os actnaes Empregados do Thesouro e Thc
sournrias, flUO já so habilitárao na fórma do Art. 96 da Lei 
de r,. de Outubro de 1831, poderão ser nomeados, conforme 
o seu merecimento, e sem depcndencia de novo exame, para 
qualquer dos lugares de acccsso crcados por este Decreto. 

Art. 53. Em quanto nilo csliYcr concluida a nova orga
nisar.ão , c f~omplctos os quadros . elas diversas dasscs de Em
pregados do Thcsom·o c Thcsoul'arias, poderão ser igualmente 
nonwarlas para os referidos lugares f}UaC'SfJll'!r pessoas, que se 
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mostrarem habilitadas em concurso, ai lUla que não pcrtcnçilo 1"' : 
•ls l\epartiNes de Fazenda, se não for bastante o ·pessoal J . 
existente. ' 

:~ . 
Art. 5~. Todos os Empregados do Thesouro e Thesou- ·~ , 

rarias, e das Reccbedorias de 1\cndas internas serão nomeados !j 
por Decreto Imperial. 11 ' 

l~xccptuno-se os Praticantes, os Continuas c Correios, que., ç . .,. ... ""t1, 
o sct·fio por Port.nria do Ministro da }"'azcnda t e os·J?icis .. dos ,.rz- ~ 
Thcsourcirns e Pagadores, cuja nomeação compete a estes com #. t?,,/. 3.1\ 
npprovnt.~ilo do mesmo Ministro na Côrtc, e. dos lnspcctorcs /~ 1

; 

elas Tlwsourarias nas Províncias. 
Tamhcm serão nomeados por Portaria do Ministro todos os 

Administradores das Mesas de Hcndas c seus Escrivães, e os 
Collcctorcs, e Escrivi\tlS das Cnllcctorins dct Provincia do Rio 
de Jancirn. Os das outras l'rm·incins serão nomeados p<~los Ins· 
pcdorcs das respectivas Thcsonral·ias. 

CI\PJTUI.O 11. 

]Jrrs Licença.~. 

Art. 55. Aos Emprc~adus do Thcsoum n Thcsourarias :;e;;~.,.~ 
que obtiverem liccnçm;, nind;t (tllc St)ja 1mr molivo de moles- *"' .. ;K2 
tia, far~se-ha sem pro hum dt•sconto do \'Cncimcnto que per-

0
_ ,. -! ~4 

ceberem. • ~ ~ 
F..ste desconto , que terá a applicação determinada no Art. N'· .,. 

60, será da quinta parte do vencimento até t.res mczes de 
licença, da terça parte por mais de trcs até seis mczes, e de 
metade por mais de seis mczes até hum anno, cessando d'ahi 
por diante todo o vencimento. 

O tempo das licenças reformadas, ou de novo concedidas 
dentro de hum anuo, seni junto ao das antecedentes para 
fazer-se o desconto da terça parte ou da metade do venci
mento desde o primeiro dia que exceder o prazo de trcs ou 
de seis mczcs. 

Art. 56. Nenhum Empregado poderá obter licença antes 
dri haver entrado no eO'cctivo cxcrcicio do seu cargo. 

CAPITUI.O 111. 

Da Apm~entndoria dos Empregados. 

Art. 57. Os 'Empregados do Thesouro c·Thcsourarias só 
poderão ser aposentados no caso de se acharem inhabililados 
para o desempenho dos seus deveres por avançada idade, ou 
molcslias, on quando o ht•m do serviço o exigir, observan
do-se as seguintes rcga·as: 

~ t." 8cl'á nposcntado rnm n ordenado por inteiro o Em· 
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pregado que contar trinta ou mais annos de serviço, e com 
ordenado proporcional aos armos o que tiver menos de trinta 
e mais de dez, levando-se-lhes em conta o tempo de serviço 
prestado em outros Empregos de .nomeaçno do Governo e es
tipendiados pelo Thesouro. 

§ 2.' Nenhum Empregado será aposentado tendo menos 
de det annos de serviço. · 
§~.o O Empregado será aposentado no ultimo lugar que 

• -, l senir, com fantn que tenha trcs annos de elfec.tivo exerci cio 
n'clle, c em quanto os nHo ·completar só o poderá sei' com 
o ordenado do lugar que tiver anteriOI'JJICnte occupado, con· 
forme a disposi~.no do § 1.' 

Estas regras são lambem applicaveis aos actuaes Empre
::tados do Thesouro e Thcsou1·arias , que continuarem a servir 
em virtude de nova nomeaçao. 

§ r ... o Não se contará para a aposentadoria o tempo em 
que o Empregado faltar ao serviço sem motivo justificado, 
ou por licenças. 

§ 5.' Nenhum Empregado poderá perceber ordenados de 
cluas aposentadorias. O aposentado em qualquer outra Ucpar

r. ... .., . tição, que servindo no Thesouro adquirir' direito a nova. npo
....... \. .,._.., sentadoria conforme as disposições dos·§§ t,o· e 3.0

, poderll 
· •·,:·~ .. ,., oblc-la, cessando todo o vencimento da primeira. · · 

TITULO V. 

Disposições Gerae~. 

Al't. 58. Nas diversas Estações do Thesouro Nacional , 
c das Thesourarias das Províncias dural'á o trabalho seis horas 
em todos os dias que não forem domingos, dias-santos de guarda, 
ou de festividade nacional, salvos os casos urgentes e cxtraor
dinaJ'ios, em que os respectivos Chefes poderão pr·olongar o 
serviço, ou determinar que elle se faça em dia feriado. 

, , Art. 59. Em cada huma das Estações mencionadas no 
.t':_l''- *' ·1Utigo antecedente haverá hum livro, no qual os Empre
lf? .n ·gados assignarão os seus nomes ás horas marcadas para co

mrt,:ar c findar o trabalho, sendo guardado pelo respectivo 
ChefC, c contada huma falta ao que nilo comparecer para 
assignar-se durante o }Wimciro qm11'tO de hora, ou que se 
ausentar antes de tempo, n fim dr, se lhe fazer no ordenado 
o desconto correspondente tls qne tiver sem motivo justificado, 
na fórma do Art. 60. 

A falta nl'i.o ,lnslificada de nilo dias utcis e consecutivos 
sujeitará tambem o Emprf':gado á supensão por oito até quinzQ 
dins. ~iio competentes para impor esta· pena os Dircctorc~ (~e
l'fll'." e os InspPr~ton~s dus Thf•sonriH'ias. 

}Ht. üO. (h; {(rosr·nnln'i dos ordenados do!i Emprrgmlos 
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do Thesouro eTiwsonrarias, que raUarcm sem moth·o.justin- l 
(~ado a juizo de seu Chl'fe, rt•vcrtcrJo em beneficio dos <;o- .'{ 
fres do Estado. :~. 

Art. Gl. Os Empregados do Tlwsonro c Thesournrias des- /~ .,...,.,.,j 
pnchados ou removidos· de humas pm·a outras Províncias, ou,_~ .... ~~~ 1 

ttumdados em Comntissií.o, pcrccbct·ão .h uma ajuda de custo /Tn J. 
para as dcspczas de tmnsporle. ~ 

O Ministi'O da l~azt~nlla marcnr;i estas ajudas de custo nm 1 

Tahclla permanente, atlcnllt•mlo ús distancias, ás difllculdadcs 
das viagrns, c ús categorias t~ circunstancias dos]~mprcgados. 

Art. 62. Os ·l~mprcg;ulos do Thcsouro e Thesourarias no
Ii'lendos para Eaupr('gos de commissão contimtm·no a perceber 
os. vencimentos dos lugares que temporm·iamente deixarem, aM 
entrarem no exerci cio dos que forem scnir, e desde que cessar 
esse cxm·cicio até ''oltarem a seus Jugarf's, com tanto que o 
l'açãn nos prazos marcndos pt~ln fim·m•tto. 

Art. 63. Os Chefes Hnpm"iOJ"cs das diversas Estações do 
Thesouro, e os InspcdOI'I'S das Thcsourarias tem o direito de 
arlvmiir e rcpL'r.hcndm·, partkular, ou publicamente, e mes
mo de suspmuler fiO I' t1~111po qne niio exceda n quinze .dias, 
nqnellcs rlc Sl'IIS J~mpl'Pf..''fHins l'lll qm•m aeharcm. negligr.ncin 
ou falta , dando cont.1 ao l\linislro da Fnzemla, ou ao Presi
dente da Provincia, quando cntcndão que de\' em ser corrigidos 
por meios ainda mais severos. 

No caso de desobedicncia formal poderão com cci'tidão do 
Continuo autoar os · Emprcg1.1dos insubordinados, remcttendo o 
auto ao Juiz, competente para lhes mandar formar a culpa 
na fót'ma do Codigo do Processo Criminal. 

Art. 6!~o. O Empregado suspenso nos casos dos Arts. 59 
o 63 perderá lorlo o lencimcnto durante a suspensão. 

Art. 65. Nenhum ]~mprcgado do Thcsouro c Thcsourarias 
entrarü no cxcrcicio do lugar para que for nomeado sem pres
tar juramento de bem servir, soh pena de nnllidadc dos actos 
que praticar, alêm das declaradas no Codip;o Criminal. 

I 

l 
1 '· 
il 
:I 
I Í 
:I 

':I 
I , I 

. ! 

Esta solcmnidadc .constitnini tmnbcm o acto da sua possc,;--·4'f,,.l../ .. ·.J" 

da fJUal data~•;\ O direito IÍ. pm·<~PpÇfiO do V(~llt'illlCUfO que lhc/IC" 2-
('.0IIlpCtil'. 

Art. 66. Ncnhn1n Ernpl'cp;ado do Thcsont·o c Thesourarias 
poderá ser procurador de pm·tcs em ncgocios, que direda ou indi
rccta, acti\'a ou passi\'amentc pertcnçiio ou digüo,respcito. ií. Fa-. >f{,. 
zcndu Nacional; nem por si ou por interposta pessoa tomará parte 
em qualquer contracto da mesma Fazenda, tanlo nas Uepar
tiçõf's em qnc exercer l~mpt•cgo, liOmo em qualquer outra, 
soh pena do ser flemittido. 

Da prOhibição da pro<~m·adm·ia r..xceptuão-sc os negocios 
rlc interesse dos asfcndcnles on dcsecmknto~, iL•mãos ou cu
nharlos dos EmprPg-ados, níra do~ ('asos rlr rlnn~n~m srt· por 
1•slrs rlrsp;w.hartos on rxpr.dirlos. 
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· Art. 67. O 'fhesourelro Geral, os Pagadores do 'fhesouro, 
c os Thesoureiros das Thcsourarias das Províncias deverão, antes 
de começarem a servir, prestar fiança idonea do valor. arbitrado 
na fôrma do Art. 2. • § 8. • 

.. • ... Esta disposição he extensiva a todos os Thesoureiros e 
• · · Pagadoi'Cs das outras Repartições de Fazenda, e a quaesqum· 

Exnctorcs ou Collectores de !lendas Geraes. 
At't. 68. O Thesoureii'O que não tiver Fiel nomeará pessoa 

de sua confiança para substitui-lo quando impedido , com au-
tlicncia e consentimento do ·seu fiador. · 

Art. 69. Faltando algum Thesoureiro·, e não havendo 
pessoa afiançada que o substitua, o Ministro da Fazenda na 
CMtu c os Presidentes nas Províncias poderão nomear provi
soriamente pessoa idonca para fazet' as suas vetes sem de
pendencia de fiança. 

Art. 70. A' excepçno . das despezas determinadas por Lei, 
e cxpl'cssamcntc autorisadas pelo Ministro da Fazenda, nenhuma 
outra será feita nas Thesourarias das Províncias, salvo em casos 
urgentes e cxtraordinarios, que não ndmittli.o a demora do re
curso para o · Thcsouro sem prejuízo do serviço publico; c s(j 
então os Inspeclores cumprirão as ordens que lhes forem di
rigidas pelos Presidentes nos termos do Dcc•·cto de 7 de Maio 
do 1842. 

Art. 71. O pagamento dos ordenados dos Empregados Pu
blicas Civis c Ecclcsinsticos, c bem assim dos. Pensionistas, 
Aposentados , e 1\erormados será feito a mezcs depois de ven
cidos , sem prejuizo daqucllcs que tiverem ainda direito de 
pcrcebe·los a quarteis· adiantados. • 

Art. 72. Os Pagadores c Thcsoureiros nno pagarão or
denado a Empregado algum sem que apresente attestação de 
frequencia na fórum das Leis e Uegulamentos em vigor, com 
excepçilo somente dos mencionados no Decreto de 2 de Março 
de 18:!:!. 

i I 

Art. 73. Serão centralisados no Thesouro e 'fhesourarias 
todos os pagamentos de dcspczas pertencentes aos diversos Mi
nislcrios , que pOl' ahi se puderem fazer sem prejuízo do scr
viç.o de tacs Repartições, reformando--se os Hegulamcntos de 
Thcsourciros, l,ngadores, c Almoxarifes para que fiquem em 
harmonia com o que fm· estabelecido pelo ~Iinistro da Fazenda. ' 

, /U- Art. 71•. O Ministro da Fazenda poderá todavia jJCrmilth· 
· ·" ~ que se faça pelas 1\cccbcdorias c Collectorias o pagamento de-
: 1/ v ido aos Empregados , c Pensionistas , que residirem nos res

pectivos Districtos. 
Art. 75. O Minist•·o da Fazenda poderá conservar, ex

.'/ . . Fttlt tinguh·, ou reorganisar como mnis convier as actuues llece ... 

1, .•'/J hhedorias de Ucndas internas. 
t. Tambem podPI'IÍ rrc;u· ;,~s f(H~ ron•m nccessnrias, mar· 
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r.ando o numero e ~encimeutos dos . seus Empregados com 
dependencia de approvação do l'oder: Legislativo. , ; 

, Art. 76. O 1\linistro ,.da Fazenda: mandará inspecclonar 
quando julgar conveniente .por Delegados de sua nomeação a 
escripturação e contabilidade de .qualquer das Estações, onde · ''· 
se arrecadem, escripturem., ou _dispendão dinheiros .publicas _ 
para verificar se .são feitas segundo as normas prescriptas, sup-
prir as faltas que se encontrarem, e corrigir os erros, irre· 
gularidades, ou abusos que se tiverem introduzido. 

,. 

Art. 77 .. Nrmhum Procut'at.!or Fiscal accumulará Emprego 1 

de julga~·. · 1· 

Art. .78. :Fica abolido o Juizo prilativo~os ... Feitos da·Fa- q,:;,,,',,·,~ />~! 
zeru]~ estal.lelecido na Pro~"incia. do Rio .de. Janeiro: as ·causas n _,.,, .. ~- ~ "'".; .... !\ 
ela l1azenda pe~tenceules a nwsma Pronuem eurrt•rão perante.-r. h·. /? P .. "i 
u Juizo dos Feitos da Côrtc. /_-:· E~-·-."'r'. i 

Art. 79. No processo exccutho pr.Jas Uh idas .a_divas d8. \ 
Fazenda Nadonal obsen·ar-se-hão no que fortml applica,·eis as 1 

disposit;ões du Lei de 22 de ])czembro de 1'7ül, Tit. :.1.". qut~ 
vão abaixn trnnscriptas como flarte integrante deste Decreto. 

Art. 80. A prest;ripçfto das Dilitlas adivas _e passivas da 
Na~;ll.o t:nntinuaní il sPr ccgulatla pela.-t dispo~í~cil)S dos Ca
pitulos ~OH e ':!10 do U1•gimPnln dt~ Fa:'.PIHla , ignalmPute 
:mn exos ao presente -Dec-reto. 

Art. 81. Nenhuma arremata~;.ão de conh~acto , ou seja r. Olf/Siu 
de Receita ou ·de Despeza Geral, será ultimada na Córte e Pro- "- #. ., /ol 
vincia do Rio ele Janeiro sem a approvação do Presidente do ;8 ...: 

Tribunal do Thesonro, e nas I,rovincias sem a dos respectivos ·· 
Presidentes, que poderão mandar renovar os leilões quando · . ';· 
entendào que a mesma arrenmtação foi feita contra Leis ou 
lustrucções. . . 

Art. 82 .. Os Presidentes das Provincias darão conta ao 
do Tribunal do Thesouro lle qualquer abuso .ou desvio que 
obsm·varem na ndministraçi'io, arrecadação, c distribuição das 
Uendas Gemes , e poderão suspemler interinamente a trans
acção prejudicial á Fazenda Publica quando o Inspector da 
Thesouraria a não corrija. 

Art. 83. As disposições dos Arts.. 55 , 56, 57 § 4. • , 
58, 59 , 60, 61 , 62, 63, 64, 65 e 66 do presente Decreto são 
applicaveis aos Empregados de todas as Repartições subordi
uadas ao Ministerio da Fazenda. 

Art. 84. A correspondcncia entre o Presidente do .Tri
bunal do Thesouro e as 'fhesourarias de Fazenda será diri
gida por intermedio dos Presidentes das Províncias , .os quaes 
poderão fazer sobre o objccto d'ella as observações que julga
rem convenientes. 

Art. 85. Todos os actos e ordens dn Presidente do Tri
bunal do Thesouro dirigidos :ís Estaçli,~s Fiscaes SP.rão imme
di;_tfamPutr- pul;lit-adus (lf'la i111 prrw.n. ::alvo quando o SPgredo 
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for nccessario para o bom exilo de algum negocio ; caso em 
que a publicaçlio se fará depois de concluido. 

, e-. ,,• ,,..._ Art. 86. Os emolumentos que actualmente se cobrl!o na 
,,~~ Secretaria d'Estado dos Negocios da Fazenda, nas das The

sourarias das Provlncias, e nos Cartorios, farDo parte da Renda 
Geral logo que os Empregados que os percebem entrarem 
no gozo dos ordenados estabelecidos pelo presente Decreto. 

O Ministro da Fazenda fará huma nova Tabella dos re
feridos emolumentos, regulando-os_ como mais convier, e in
cluindo as certidões passadas por qualquer das Estações do 
Thesouro e Thesourarias, para ficarem sujeitas ao mesmo 
pagamento que se exigir nas respectivas Secretarias. 

Art. 87. Aos actuaes Amanuenses da Secretaria d'Estado 
dos Negocios da Fazenda, que forem nomeados para lugares 
de vencimento inferior á somma do ordenado e emolumentos 
que ora percebem, pagar-se-ha pelos Cofres Publicos huma gra
tificaçfto que perfaça a mesma som ma, até que sejno despa
chados para lugares de igual ou maior vencimento. 

Art. 88. Os actuaes Empregados do Thesouro e Thesou
rarias nno poderão perceber os · vencimentos marcados nas 
Tabcllas annexas ao presente Decreto senno depois de nova 
nomeação. 

Art. 89. O ~linistro da Fazenda expedirá os Regulamentos 
,."·1 necessarios para execução .deste Decreto, e nclles: 

~,, ;... Pl ,. ' 1. o Prescreverá as formalidades dos concursos para o pro-
. · ' vimento dos Empregos . 
. !l/f~- 2.' Estabelecerá as condições da nomeaçao e accesso dos 
"!-'-. Ofilciaes da Secretaria d'Estado dos Negocios da Fazenda. 
: /~ " ll 3.• Especificará os deveres e attribuições dos Chefes. c mais 
i , /' Er Empregados de cada huma das Estações do Thesouro e The-
... "'~ 

1
,.1.,,sourarias, assim.como o modo pratioo de serem desempenhados. 

f·<!(_.,. 4. o Determinará a maneira de serem substituidos os Em-i prrg-ados das referidas Estações, nos casos de impedimento, 
ou falta, marcando os vencimentos que dc,·cm perceber os 
que fizerem suas vezes. 

5.' Estabelecerá o systema de escripturaç~o que deva ser 
seguido no Thesouro e Thesourarias pelo m~thodo das partidas 
dobradas, e por exerci cios, podendo deixar de adoptar aquelle 
mct hodo para as Thcsourarias de menor importancia. 

6. • Designará os serviços pertencentes aos diversos Jl.tinis
h~rios que devão ser pagos )leio Thcsouro e· Thesourarias, c 
o modo do pagamento, bem como as formalidades cnm que 
deva ser feita a entrega das sommns necessatias para os que 
ficarem a cargo dos mesmos 1\Iinisterios. 

7. o Dará normas geraes para a escriptura«;ão das Conta- r· • 
dorias de Marinho e Guerra, e das Secções de Contabilidade 
dos outros l\lini!'terios. 
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Al'l. 90. Logo que se fizer a nova organisaç!o de cada 

huma das Estações do. Thcsouro e Thcsourarias deixar!o de 
ter vigor na parte que lhe for relativa as disposiçOes da Lei 
de 4 de Outubro de 1831. 

Art. 91. Ficfto revogadas as disposiçOcs em contrario. 
Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu Conselho, Se

nador do Imperio, Jllinistro e Secretario d'Estado dos Negocios 
da Fazenda,. e. Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte de Novembro de mil oitocentos· e cincoenta, 
vigesimo nono da lndependencia , e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Joaq11Í1n José Rodrigues Torres. 
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Iabc/la --A -Dos:·J::mpregado,rdo Tlmouro e séus llencimento.<, 
a que se refere o Decreto N:' · 736 desta data.;: · 

,. '''•' ' . 
Direclores Geraes, c Procurado~ Fiscal do Tllesimro. 4. 800:1 
Thesoureíro· Gctal, ·sendo 800;'} para quebras: •• :.. ~:800~ 
Fieis deste.· ...• ;~·~.·~~ .•.. -.• ; .• ~.-.-~·;.- .. ;.~.-.~ ..... ~- ·1~600:; 
Suh-Director das Rendas Publicas, ·Contadores; e Of- · • 

ficial Maior da Secretaria".!. ; · •••••••••• ; . ; . • . • 3. 600;\i 
1\judan\e do Procurador Fiscal;· •••••••••• · •••• ;~;.· 2.800:; 
Cheft•s de Secção •••••••••• ;J.;·.-;; . .- •••••. ,; •• •.;. 2.4011~ 
L"' Ofliciaes da Secretaria .• ,·:.:·:; .•... : .......• ;. 2.000:-t> 
Aos que forem Chefes de Secção, de gratificação 

pelo elfectivo ·exercício deste lugar~ . ....... · .... . 
Ao que· SCI'Vir no Gabinete do 1\linistro, de gratifi-

caçi'io •••••...•. ; o o' o~.·~· •••••••••••• o o • ••• o o •• o 

2. os. Officiaes da Secretaria ...................... . 
Ao 1. • Escripturario que servir de Chefe da Secção 

de Contabilidade annexa á Secretaria, de gra!Wcação 
I. o~ Escripturarios .............................. . 
2. o• Ditos . .............................. ~ ...... . 
a. o• Ditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
k.01 Ditos . ..................................... . 
5.o• Ditos ...................................... . 
Praticantes .................•.................•.. 
Pagadores, sendo 2. 400~ de ordenado, e 600;:1 para 

quebras ...........•.•....•..•....•........... 
Escrivaes das Pagadorias .•.•.•••••••••••.•••••..•• 
1.'' Ajudantes dos ditos Escrivães ••••••••••...•••• 
2. 0

' Ditos ..............•.......•..•............ 
Fieis dos Pagadores ••........•..•••.•.•••••..•.• 
Cartorario •........••.•...•••••. , •..•••••••.•••. 
Ajudante deste ....•....•••..•••.....•...•......• 
Porteiro do Thesour0 ..••...•.••...•..•....•••.•. 
Ajudante deste .•.•••.•••.•.•••.•••...••.•..•.••. 
Continuos ••...•••••••.•..•.••..••.•.•.....••••. 
Correios .. , ........... , ......................... . 

llio de Janeiro em 20 de Novembro do 1850. 

600;'1 
1.600~ 

400~ 
2.000~ 
1.600;,1 
1.200ll! 

800:1 
600;'1 
360i'i 

3.0001! 
1.600~ 
1.200li 

80011 
960:1 

1.6001! 
800li 

1.200:1 
800~ 
600:(1 
800l;l 

Joaq11im Jose Rodríg!IC> Torre>. 
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l'abel/a _:., n- Do.< E1ilpre,qadus tias 111CSOIII'al'ias e seus venci
mentos, a que .~e nfere o Decreto N." 736 desta data. 

TllESOURARIAS QUE DEVEI\( FICAR SUBSISTINDO COM A 
ORG.4\NISAÇÃO ACTUAi.. 

Primeira Ordem. 

Primeira classc.-Bahia, Pernambuco e !Uo Grande do Sul. 
Segunda classe.-Maranhão. 
Terceira classe.- S. Paulo, Minas c Par~i. 

Inspector ..................... . 
Contador •.. ; ....•••••.•.••..•• 
PróCitrtúlor· Fiscàl . ........... · .. . 
Cliiifes de Secção ••...•••..•.••• 
1. "' Escripturarios ....... : ...•.. 
2. "' Ditos .. ................... . 
3. o• Ditos .. .......••....•....•. 
!.,,o• Ditos .. , .•...•............. 
Praticantes.'; ••••••••••••••• , •• 
Tlies<iureiro;· sendo 400!1 para que-

bras .••••••••••..••.••...••• 
Fieis destes .•.•.. : •.••.•.••.••. 
Pagadores dos Ordenados (na Ba

hia ·c Pernambuco) sendo 200:ti 
para quebras ••••••.•••.••••• 

Fieis destes ................... . 
Cartorario ••••.••••••••••••.••• 
Porteiro . ...................... . 
Continuos ..•.....•••......•.•• 

Secretaria. 

Oficial Maior ................. . 
Officiaes .•....•...••••.....•... 
Amanucnses . ..... , ......••..... 

t.a 2.a a.a 
cla.~sc. classe. classe. 

3.0001) 
2.400~ 
1.400~ 
1.600~ 
1.200~ 
1.000l) 

700~ 
5001! 
300li 

2.600~ 
2.000:ti 
1.200~ 
1.400/j 
1.000l) 

800~ 
600l) 
400~ 
3001) 

2.400~ 
1.600~ 
1.000li 
1.200!1 

900l! 
700ll 
500ll 
400~ 
2~0~ 

2.400li\ 2.000~ 1.600!1 
800~ 600li\ 5001) 

1.200~ 
6001! 
700li\ 
700\'1 
I,OOli 

1.400:ti 
1.000:ti 
700~ 

:ti 
11 

600~ 
600\'1 
360li\ 

1.200:ti 
SOO:ti 
600~ 

1.0001! 
7001\ 
500!1 
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tm·1~1.a ,. t•spcdc, e pela mmwim qne dclt•rminarcm os res~ 
JWdi\·m; Ht~gulanu•ttl.os . 

.\rt. r..o. As Thcsonn.u·ias das I>rovindas da Da h ia, Pcr
nambnro , lHo ftt•andc do Sul , l\laranhãn, 8. Paulo, l\linas 
nemcs, P ltat·tí Sí'rão compostas de hum lnspC'clor, hum Con
tador, ~~ hum Proenrador Fiscal. 

Art. r,.t. Cada . hnma destas l~sl.ac;:ttPs tt•ni hmna Con
tndoria, huma Thesonraria, lmma Secn•tm·ia, e hum Car
lnrio •~om a denominac:ão da Província a fflte pcrlcnet~rcm. 

Arl. 42. As Contadorias tias mesmas Tlwsourmias serão 
•Hvididas Plll Secções , c ·nellas luncrá para o seniço de cscri
plnraçflo t~ contabilidade as classt•s de 1.0

\ 2."~, 3.os c fJ,os Es
criptnrarius, e Pt•atiuantes, altmt dos Chert•s de Sccç.âo, e mais 
Empr~~mlos constantes da Tahe11a - n-, nmu~xa ao presente 
llPt:rr.to, com os ''encimcntos ahi óc~i::;ua•los. 

'I 

.< 
' 

Art. 't.:l. As Thesourarias tlas outra" PJ'(H incias serão 
co111postas de lamn Inspector c laurn Pn•c:1rador Fiscal, e ha
verá nas suas Hr.paL'tiçõ,~s os Emp1·egados constantes da refe-
rida Tabella, rle\'fmflo os 2.09 Escriptnrarios e os Amanucnses . ':' ... <-'. ·"'~ •: 
dns 8cCJ'l'larias ser tirados por acccsso tln 'l'lwsouro, c das~~ /.H/ 
Thcsoural'ias dB t.a onlem, uu d'enlrc os Pratirantes que se. c-,...? . j 
mnslrarmn habilitados por concurso. · 

ExcPplun.o-sc as 'fhcsourarias de Goyuz c ~Jato Grosso, 
onde haverá tambcm Praticantes, d'cntre os ttnaes podcri'í.o 
SPr nomeados os 2.0~ Escriptnrarios c os Amanucnscs. 

Art. .u.. O numero· total dos Emprrgados de cada huma 
clns Thcsournrias de Fazcnrla scr:i fixado pela maneira deter
minada no Art. 37. 

TITIJLO IY. 

/ht, Nomerrr;iio f Licrnça.'f , ~~ Apnst'lllmlorin IIm~ Emprrgados. 

C.o\PI'J'ULO I. 

Da Nomeaçiio dos E111JII'l'9ados. 

Aa·t. ft.5. Ning-ucm será nomeado para os Emprcgos .• das 
dh'ersas E~lações do Thcsouro c Thcsourarias, sem,_ ,m,ostrâi' 
por mt•io de concurso que sahc o grammatica tla linguá' nà- ; .• ·• • t : •. I 
eional c csci'cvc-la cmTec!amPnte; os principias da escriptura- ' ·· . , 
ção J•or partidas dohrndas, c a arithmeticn o suas o.pvlicaçõcs, 
c.mn cspccialidarlc á rcducçrío de moedas, pesos c medidas , 
ao c.a}culo ele descontos, c juros simples c compostos; c que 
tem alêm t.lisso bon letra f bom eompoL'tamcnto, c a idade de 
18 annos completos. O coneurso RÚ po~lcrá ler lugar cnt.rc os 
Praticantes, t.l em iguahladc cio cii'(~UHslant'ias srrão prcfcri-
{\05 ns que soubcrrm lingn;1-; esh:anp-Pira:-o. 

/_,_·;/;:. ,...,.,..,._ .. ~.':. "'~ •. ?'9-y 

··--. 
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Art. 46. Da disposição do Artigo antecedente silo exce-. 
ptuados os Empregos de Sub-Director das Rendas Publicas,. 
Contadores do Thcsouro, Inspcctores das Thesourarias de 1.• 
ordem, Oficial Maior e Officiaes da Secretaria d'Estado, The
soureiro Geral, Pagadores do Thesouro, Thesoureiros das 
Thcsourarias, c seus Fieis, Ajudante do Procurador ll'iscal do 
Thcsouro, c Procuradores Fiscaes das Thcsourarias; Cartorn· 
rios, Porteiros, c seus Ajudantes, Continuas c Correios . 

. A1'1. 1,7. !'ara os lugares de Inspccto•·es das Thesourarias 
de 1. a ordem poderão ser nomeadas quacsquer pessoas- que 
lrnhão nptid;io para bem servi-los, ainda que não pcrtcnt.ão ás 
llcpartiçõcs de Fazenda. Os lugares porêm de Contadores das 
mrsrnas Thcsourm·ias, e ele Inspcctores- das de 2. 11 ordem 
só poderão ser conreridos a Empregados de Fazenda hahili
tndos na fórma do Art. 45, -aquelles por ncccsso, c estes por 
commissno, não perdendo . os mesmos Empregados os seus 
lugares nas Hcpartif;õcs a que pertencerem, nem o direito nos 
acccssos que lhes competirem. Estas ultimas disposições são 
tnmhcm <lpplicavois aos :Empregados de Fazenda, que forem 
nomeados para sel'\'ircm de Inspcctorcs das Thcsourarias de 
1.a ordem . 

Art. 1,8. Os Procuradores Fiscaes das Thesourarias de
lerão ser versados na L('gislação de Fazenda, c para estes 
lugares serão preferidos os Bachareis em Direito. 

Art. Ml. São de acccsso todos os lugares, cu.1o provi
mento depende do conrurso; o os Empregados habilitados na 
fúrma do Art. fJ.5 serão gradualmente promovidos dos lugares 
de menor para o de maim• Ycncimcntu nté os de Chefes de 
Secção do Thcsouro inclusivamcnte. 

Os acccssos podem ter lugar de humas para outras Uc
pa•·tiçõcs do Thcsouro· c Tlwsourarias. 

Art. 50. O acccsso dos Empregados que fiyercm o mesmo 
vendmento scr;i regulado pl'la antiguidade se forem igmws 
em merecimento c aptidão pi'Ofissional; no caso porêm do 
desigualdade prcferh·á o mais apto. 

As Commissões não prt•.iudiciio o direito a acçcsso. 
Art. 51. A disposiçilo do Art. /..!) começará a ser ob

servada desde que occorrm• alguma vaga· depois de concluida 
a' nova organisat;tlo dtJlcrminada pelo presente Decreto. 

Art. 52. Os actnaes Empregados do Thesouro e Thc
sournrias, flUO já so habilitárao na fórma do Art. 96 da Lei 
de r,. de Outubro de 1831, poderão ser nomeados, conforme 
o seu merecimento, e sem depcndencia de novo exame, para 
qualquer dos lugares de acccsso crcados por este Decreto. 

Art. 53. Em quanto nilo csliYcr concluida a nova orga
nisar.ão , c f~omplctos os quadros . elas diversas dasscs de Em
pregados do Thcsom·o c Thcsoul'arias, poderão ser igualmente 
nonwarlas para os referidos lugares f}UaC'SfJll'!r pessoas, que se 
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mostrarem habilitadas em concurso, ai lUla que não pcrtcnçilo 1"' : 
•ls l\epartiNes de Fazenda, se não for bastante o ·pessoal J . 
existente. ' 

:~ . 
Art. 5~. Todos os Empregados do Thesouro e Thesou- ·~ , 

rarias, e das Reccbedorias de 1\cndas internas serão nomeados !j 
por Decreto Imperial. 11 ' 

l~xccptuno-se os Praticantes, os Continuas c Correios, que., ç . .,. ... ""t1, 
o sct·fio por Port.nria do Ministro da }"'azcnda t e os·J?icis .. dos ,.rz- ~ 
Thcsourcirns e Pagadores, cuja nomeação compete a estes com #. t?,,/. 3.1\ 
npprovnt.~ilo do mesmo Ministro na Côrtc, e. dos lnspcctorcs /~ 1

; 

elas Tlwsourarias nas Províncias. 
Tamhcm serão nomeados por Portaria do Ministro todos os 

Administradores das Mesas de Hcndas c seus Escrivães, e os 
Collcctorcs, e Escrivi\tlS das Cnllcctorins dct Provincia do Rio 
de Jancirn. Os das outras l'rm·incins serão nomeados p<~los Ins· 
pcdorcs das respectivas Thcsonral·ias. 

CI\PJTUI.O 11. 

]Jrrs Licença.~. 

Art. 55. Aos Emprc~adus do Thcsoum n Thcsourarias :;e;;~.,.~ 
que obtiverem liccnçm;, nind;t (tllc St)ja 1mr molivo de moles- *"' .. ;K2 
tia, far~se-ha sem pro hum dt•sconto do \'Cncimcnto que per-

0
_ ,. -! ~4 

ceberem. • ~ ~ 
F..ste desconto , que terá a applicação determinada no Art. N'· .,. 

60, será da quinta parte do vencimento até t.res mczes de 
licença, da terça parte por mais de trcs até seis mczes, e de 
metade por mais de seis mczes até hum anno, cessando d'ahi 
por diante todo o vencimento. 

O tempo das licenças reformadas, ou de novo concedidas 
dentro de hum anuo, seni junto ao das antecedentes para 
fazer-se o desconto da terça parte ou da metade do venci
mento desde o primeiro dia que exceder o prazo de trcs ou 
de seis mczcs. 

Art. 56. Nenhum Empregado poderá obter licença antes 
dri haver entrado no eO'cctivo cxcrcicio do seu cargo. 

CAPITUI.O 111. 

Da Apm~entndoria dos Empregados. 

Art. 57. Os 'Empregados do Thesouro c·Thcsourarias só 
poderão ser aposentados no caso de se acharem inhabililados 
para o desempenho dos seus deveres por avançada idade, ou 
molcslias, on quando o ht•m do serviço o exigir, observan
do-se as seguintes rcga·as: 

~ t." 8cl'á nposcntado rnm n ordenado por inteiro o Em· 
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pregado que contar trinta ou mais annos de serviço, e com 
ordenado proporcional aos armos o que tiver menos de trinta 
e mais de dez, levando-se-lhes em conta o tempo de serviço 
prestado em outros Empregos de .nomeaçno do Governo e es
tipendiados pelo Thesouro. 

§ 2.' Nenhum Empregado será aposentado tendo menos 
de det annos de serviço. · 
§~.o O Empregado será aposentado no ultimo lugar que 

• -, l senir, com fantn que tenha trcs annos de elfec.tivo exerci cio 
n'clle, c em quanto os nHo ·completar só o poderá sei' com 
o ordenado do lugar que tiver anteriOI'JJICnte occupado, con· 
forme a disposi~.no do § 1.' 

Estas regras são lambem applicaveis aos actuaes Empre
::tados do Thesouro e Thcsou1·arias , que continuarem a servir 
em virtude de nova nomeaçao. 

§ r ... o Não se contará para a aposentadoria o tempo em 
que o Empregado faltar ao serviço sem motivo justificado, 
ou por licenças. 

§ 5.' Nenhum Empregado poderá perceber ordenados de 
cluas aposentadorias. O aposentado em qualquer outra Ucpar

r. ... .., . tição, que servindo no Thesouro adquirir' direito a nova. npo
....... \. .,._.., sentadoria conforme as disposições dos·§§ t,o· e 3.0

, poderll 
· •·,:·~ .. ,., oblc-la, cessando todo o vencimento da primeira. · · 

TITULO V. 

Disposições Gerae~. 

Al't. 58. Nas diversas Estações do Thesouro Nacional , 
c das Thesourarias das Províncias dural'á o trabalho seis horas 
em todos os dias que não forem domingos, dias-santos de guarda, 
ou de festividade nacional, salvos os casos urgentes e cxtraor
dinaJ'ios, em que os respectivos Chefes poderão pr·olongar o 
serviço, ou determinar que elle se faça em dia feriado. 

, , Art. 59. Em cada huma das Estações mencionadas no 
.t':_l''- *' ·1Utigo antecedente haverá hum livro, no qual os Empre
lf? .n ·gados assignarão os seus nomes ás horas marcadas para co

mrt,:ar c findar o trabalho, sendo guardado pelo respectivo 
ChefC, c contada huma falta ao que nilo comparecer para 
assignar-se durante o }Wimciro qm11'tO de hora, ou que se 
ausentar antes de tempo, n fim dr, se lhe fazer no ordenado 
o desconto correspondente tls qne tiver sem motivo justificado, 
na fórma do Art. 60. 

A falta nl'i.o ,lnslificada de nilo dias utcis e consecutivos 
sujeitará tambem o Emprf':gado á supensão por oito até quinzQ 
dins. ~iio competentes para impor esta· pena os Dircctorc~ (~e
l'fll'." e os InspPr~ton~s dus Thf•sonriH'ias. 

}Ht. üO. (h; {(rosr·nnln'i dos ordenados do!i Emprrgmlos 
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do Thesouro eTiwsonrarias, que raUarcm sem moth·o.justin- l 
(~ado a juizo de seu Chl'fe, rt•vcrtcrJo em beneficio dos <;o- .'{ 
fres do Estado. :~. 

Art. Gl. Os Empregados do Tlwsonro c Thesournrias des- /~ .,...,.,.,j 
pnchados ou removidos· de humas pm·a outras Províncias, ou,_~ .... ~~~ 1 

ttumdados em Comntissií.o, pcrccbct·ão .h uma ajuda de custo /Tn J. 
para as dcspczas de tmnsporle. ~ 

O Ministi'O da l~azt~nlla marcnr;i estas ajudas de custo nm 1 

Tahclla permanente, atlcnllt•mlo ús distancias, ás difllculdadcs 
das viagrns, c ús categorias t~ circunstancias dos]~mprcgados. 

Art. 62. Os ·l~mprcg;ulos do Thcsouro e Thesourarias no
Ii'lendos para Eaupr('gos de commissão contimtm·no a perceber 
os. vencimentos dos lugares que temporm·iamente deixarem, aM 
entrarem no exerci cio dos que forem scnir, e desde que cessar 
esse cxm·cicio até ''oltarem a seus Jugarf's, com tanto que o 
l'açãn nos prazos marcndos pt~ln fim·m•tto. 

Art. 63. Os Chefes Hnpm"iOJ"cs das diversas Estações do 
Thesouro, e os InspcdOI'I'S das Thcsourarias tem o direito de 
arlvmiir e rcpL'r.hcndm·, partkular, ou publicamente, e mes
mo de suspmuler fiO I' t1~111po qne niio exceda n quinze .dias, 
nqnellcs rlc Sl'IIS J~mpl'Pf..''fHins l'lll qm•m aeharcm. negligr.ncin 
ou falta , dando cont.1 ao l\linislro da Fnzemla, ou ao Presi
dente da Provincia, quando cntcndão que de\' em ser corrigidos 
por meios ainda mais severos. 

No caso de desobedicncia formal poderão com cci'tidão do 
Continuo autoar os · Emprcg1.1dos insubordinados, remcttendo o 
auto ao Juiz, competente para lhes mandar formar a culpa 
na fót'ma do Codigo do Processo Criminal. 

Art. 6!~o. O Empregado suspenso nos casos dos Arts. 59 
o 63 perderá lorlo o lencimcnto durante a suspensão. 

Art. 65. Nenhum ]~mprcgado do Thcsouro c Thcsourarias 
entrarü no cxcrcicio do lugar para que for nomeado sem pres
tar juramento de bem servir, soh pena de nnllidadc dos actos 
que praticar, alêm das declaradas no Codip;o Criminal. 

I 

l 
1 '· 
il 
:I 
I Í 
:I 

':I 
I , I 

. ! 

Esta solcmnidadc .constitnini tmnbcm o acto da sua possc,;--·4'f,,.l../ .. ·.J" 

da fJUal data~•;\ O direito IÍ. pm·<~PpÇfiO do V(~llt'illlCUfO que lhc/IC" 2-
('.0IIlpCtil'. 

Art. 66. Ncnhn1n Ernpl'cp;ado do Thcsont·o c Thesourarias 
poderá ser procurador de pm·tcs em ncgocios, que direda ou indi
rccta, acti\'a ou passi\'amentc pertcnçiio ou digüo,respcito. ií. Fa-. >f{,. 
zcndu Nacional; nem por si ou por interposta pessoa tomará parte 
em qualquer contracto da mesma Fazenda, tanlo nas Uepar
tiçõf's em qnc exercer l~mpt•cgo, liOmo em qualquer outra, 
soh pena do ser flemittido. 

Da prOhibição da pro<~m·adm·ia r..xceptuão-sc os negocios 
rlc interesse dos asfcndcnles on dcsecmknto~, iL•mãos ou cu
nharlos dos EmprPg-ados, níra do~ ('asos rlr rlnn~n~m srt· por 
1•slrs rlrsp;w.hartos on rxpr.dirlos. 
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· Art. 67. O 'fhesourelro Geral, os Pagadores do 'fhesouro, 
c os Thesoureiros das Thcsourarias das Províncias deverão, antes 
de começarem a servir, prestar fiança idonea do valor. arbitrado 
na fôrma do Art. 2. • § 8. • 

.. • ... Esta disposição he extensiva a todos os Thesoureiros e 
• · · Pagadoi'Cs das outras Repartições de Fazenda, e a quaesqum· 

Exnctorcs ou Collectores de !lendas Geraes. 
At't. 68. O Thesoureii'O que não tiver Fiel nomeará pessoa 

de sua confiança para substitui-lo quando impedido , com au-
tlicncia e consentimento do ·seu fiador. · 

Art. 69. Faltando algum Thesoureiro·, e não havendo 
pessoa afiançada que o substitua, o Ministro da Fazenda na 
CMtu c os Presidentes nas Províncias poderão nomear provi
soriamente pessoa idonca para fazet' as suas vetes sem de
pendencia de fiança. 

Art. 70. A' excepçno . das despezas determinadas por Lei, 
e cxpl'cssamcntc autorisadas pelo Ministro da Fazenda, nenhuma 
outra será feita nas Thesourarias das Províncias, salvo em casos 
urgentes e cxtraordinarios, que não ndmittli.o a demora do re
curso para o · Thcsouro sem prejuízo do serviço publico; c s(j 
então os Inspeclores cumprirão as ordens que lhes forem di
rigidas pelos Presidentes nos termos do Dcc•·cto de 7 de Maio 
do 1842. 

Art. 71. O pagamento dos ordenados dos Empregados Pu
blicas Civis c Ecclcsinsticos, c bem assim dos. Pensionistas, 
Aposentados , e 1\erormados será feito a mezcs depois de ven
cidos , sem prejuizo daqucllcs que tiverem ainda direito de 
pcrcebe·los a quarteis· adiantados. • 

Art. 72. Os Pagadores c Thcsoureiros nno pagarão or
denado a Empregado algum sem que apresente attestação de 
frequencia na fórum das Leis e Uegulamentos em vigor, com 
excepçilo somente dos mencionados no Decreto de 2 de Março 
de 18:!:!. 

i I 

Art. 73. Serão centralisados no Thesouro e 'fhesourarias 
todos os pagamentos de dcspczas pertencentes aos diversos Mi
nislcrios , que pOl' ahi se puderem fazer sem prejuízo do scr
viç.o de tacs Repartições, reformando--se os Hegulamcntos de 
Thcsourciros, l,ngadores, c Almoxarifes para que fiquem em 
harmonia com o que fm· estabelecido pelo ~Iinistro da Fazenda. ' 

, /U- Art. 71•. O Ministro da Fazenda poderá todavia jJCrmilth· 
· ·" ~ que se faça pelas 1\cccbcdorias c Collectorias o pagamento de-
: 1/ v ido aos Empregados , c Pensionistas , que residirem nos res

pectivos Districtos. 
Art. 75. O Minist•·o da Fazenda poderá conservar, ex

.'/ . . Fttlt tinguh·, ou reorganisar como mnis convier as actuues llece ... 

1, .•'/J hhedorias de Ucndas internas. 
t. Tambem podPI'IÍ rrc;u· ;,~s f(H~ ron•m nccessnrias, mar· 
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r.ando o numero e ~encimeutos dos . seus Empregados com 
dependencia de approvação do l'oder: Legislativo. , ; 

, Art. 76. O 1\linistro ,.da Fazenda: mandará inspecclonar 
quando julgar conveniente .por Delegados de sua nomeação a 
escripturação e contabilidade de .qualquer das Estações, onde · ''· 
se arrecadem, escripturem., ou _dispendão dinheiros .publicas _ 
para verificar se .são feitas segundo as normas prescriptas, sup-
prir as faltas que se encontrarem, e corrigir os erros, irre· 
gularidades, ou abusos que se tiverem introduzido. 

,. 

Art. 77 .. Nrmhum Procut'at.!or Fiscal accumulará Emprego 1 

de julga~·. · 1· 

Art. .78. :Fica abolido o Juizo prilativo~os ... Feitos da·Fa- q,:;,,,',,·,~ />~! 
zeru]~ estal.lelecido na Pro~"incia. do Rio .de. Janeiro: as ·causas n _,.,, .. ~- ~ "'".; .... !\ 
ela l1azenda pe~tenceules a nwsma Pronuem eurrt•rão perante.-r. h·. /? P .. "i 
u Juizo dos Feitos da Côrtc. /_-:· E~-·-."'r'. i 

Art. 79. No processo exccutho pr.Jas Uh idas .a_divas d8. \ 
Fazenda Nadonal obsen·ar-se-hão no que fortml applica,·eis as 1 

disposit;ões du Lei de 22 de ])czembro de 1'7ül, Tit. :.1.". qut~ 
vão abaixn trnnscriptas como flarte integrante deste Decreto. 

Art. 80. A prest;ripçfto das Dilitlas adivas _e passivas da 
Na~;ll.o t:nntinuaní il sPr ccgulatla pela.-t dispo~í~cil)S dos Ca
pitulos ~OH e ':!10 do U1•gimPnln dt~ Fa:'.PIHla , ignalmPute 
:mn exos ao presente -Dec-reto. 

Art. 81. Nenhuma arremata~;.ão de conh~acto , ou seja r. Olf/Siu 
de Receita ou ·de Despeza Geral, será ultimada na Córte e Pro- "- #. ., /ol 
vincia do Rio ele Janeiro sem a approvação do Presidente do ;8 ...: 

Tribunal do Thesonro, e nas I,rovincias sem a dos respectivos ·· 
Presidentes, que poderão mandar renovar os leilões quando · . ';· 
entendào que a mesma arrenmtação foi feita contra Leis ou 
lustrucções. . . 

Art. 82 .. Os Presidentes das Provincias darão conta ao 
do Tribunal do Thesouro lle qualquer abuso .ou desvio que 
obsm·varem na ndministraçi'io, arrecadação, c distribuição das 
Uendas Gemes , e poderão suspemler interinamente a trans
acção prejudicial á Fazenda Publica quando o Inspector da 
Thesouraria a não corrija. 

Art. 83. As disposições dos Arts.. 55 , 56, 57 § 4. • , 
58, 59 , 60, 61 , 62, 63, 64, 65 e 66 do presente Decreto são 
applicaveis aos Empregados de todas as Repartições subordi
uadas ao Ministerio da Fazenda. 

Art. 84. A correspondcncia entre o Presidente do .Tri
bunal do Thesouro e as 'fhesourarias de Fazenda será diri
gida por intermedio dos Presidentes das Províncias , .os quaes 
poderão fazer sobre o objccto d'ella as observações que julga
rem convenientes. 

Art. 85. Todos os actos e ordens dn Presidente do Tri
bunal do Thesouro dirigidos :ís Estaçli,~s Fiscaes SP.rão imme
di;_tfamPutr- pul;lit-adus (lf'la i111 prrw.n. ::alvo quando o SPgredo 



( 260 J 

for nccessario para o bom exilo de algum negocio ; caso em 
que a publicaçlio se fará depois de concluido. 

, e-. ,,• ,,..._ Art. 86. Os emolumentos que actualmente se cobrl!o na 
,,~~ Secretaria d'Estado dos Negocios da Fazenda, nas das The

sourarias das Provlncias, e nos Cartorios, farDo parte da Renda 
Geral logo que os Empregados que os percebem entrarem 
no gozo dos ordenados estabelecidos pelo presente Decreto. 

O Ministro da Fazenda fará huma nova Tabella dos re
feridos emolumentos, regulando-os_ como mais convier, e in
cluindo as certidões passadas por qualquer das Estações do 
Thesouro e Thesourarias, para ficarem sujeitas ao mesmo 
pagamento que se exigir nas respectivas Secretarias. 

Art. 87. Aos actuaes Amanuenses da Secretaria d'Estado 
dos Negocios da Fazenda, que forem nomeados para lugares 
de vencimento inferior á somma do ordenado e emolumentos 
que ora percebem, pagar-se-ha pelos Cofres Publicos huma gra
tificaçfto que perfaça a mesma som ma, até que sejno despa
chados para lugares de igual ou maior vencimento. 

Art. 88. Os actuaes Empregados do Thesouro e Thesou
rarias nno poderão perceber os · vencimentos marcados nas 
Tabcllas annexas ao presente Decreto senno depois de nova 
nomeação. 

Art. 89. O ~linistro da Fazenda expedirá os Regulamentos 
,."·1 necessarios para execução .deste Decreto, e nclles: 

~,, ;... Pl ,. ' 1. o Prescreverá as formalidades dos concursos para o pro-
. · ' vimento dos Empregos . 
. !l/f~- 2.' Estabelecerá as condições da nomeaçao e accesso dos 
"!-'-. Ofilciaes da Secretaria d'Estado dos Negocios da Fazenda. 
: /~ " ll 3.• Especificará os deveres e attribuições dos Chefes. c mais 
i , /' Er Empregados de cada huma das Estações do Thesouro e The-
... "'~ 

1
,.1.,,sourarias, assim.como o modo pratioo de serem desempenhados. 

f·<!(_.,. 4. o Determinará a maneira de serem substituidos os Em-i prrg-ados das referidas Estações, nos casos de impedimento, 
ou falta, marcando os vencimentos que dc,·cm perceber os 
que fizerem suas vezes. 

5.' Estabelecerá o systema de escripturaç~o que deva ser 
seguido no Thesouro e Thesourarias pelo m~thodo das partidas 
dobradas, e por exerci cios, podendo deixar de adoptar aquelle 
mct hodo para as Thcsourarias de menor importancia. 

6. • Designará os serviços pertencentes aos diversos Jl.tinis
h~rios que devão ser pagos )leio Thcsouro e· Thesourarias, c 
o modo do pagamento, bem como as formalidades cnm que 
deva ser feita a entrega das sommns necessatias para os que 
ficarem a cargo dos mesmos 1\Iinisterios. 

7. o Dará normas geraes para a escriptura«;ão das Conta- r· • 
dorias de Marinho e Guerra, e das Secções de Contabilidade 
dos outros l\lini!'terios. 
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Al'l. 90. Logo que se fizer a nova organisaç!o de cada 

huma das Estações do. Thcsouro e Thcsourarias deixar!o de 
ter vigor na parte que lhe for relativa as disposiçOes da Lei 
de 4 de Outubro de 1831. 

Art. 91. Ficfto revogadas as disposiçOcs em contrario. 
Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu Conselho, Se

nador do Imperio, Jllinistro e Secretario d'Estado dos Negocios 
da Fazenda,. e. Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte de Novembro de mil oitocentos· e cincoenta, 
vigesimo nono da lndependencia , e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Joaq11Í1n José Rodrigues Torres. 
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Iabc/la --A -Dos:·J::mpregado,rdo Tlmouro e séus llencimento.<, 
a que se refere o Decreto N:' · 736 desta data.;: · 

,. '''•' ' . 
Direclores Geraes, c Procurado~ Fiscal do Tllesimro. 4. 800:1 
Thesoureíro· Gctal, ·sendo 800;'} para quebras: •• :.. ~:800~ 
Fieis deste.· ...• ;~·~.·~~ .•.. -.• ; .• ~.-.-~·;.- .. ;.~.-.~ ..... ~- ·1~600:; 
Suh-Director das Rendas Publicas, ·Contadores; e Of- · • 

ficial Maior da Secretaria".!. ; · •••••••••• ; . ; . • . • 3. 600;\i 
1\judan\e do Procurador Fiscal;· •••••••••• · •••• ;~;.· 2.800:; 
Cheft•s de Secção •••••••••• ;J.;·.-;; . .- •••••. ,; •• •.;. 2.4011~ 
L"' Ofliciaes da Secretaria .• ,·:.:·:; .•... : .......• ;. 2.000:-t> 
Aos que forem Chefes de Secção, de gratificação 

pelo elfectivo ·exercício deste lugar~ . ....... · .... . 
Ao que· SCI'Vir no Gabinete do 1\linistro, de gratifi-

caçi'io •••••...•. ; o o' o~.·~· •••••••••••• o o • ••• o o •• o 

2. os. Officiaes da Secretaria ...................... . 
Ao 1. • Escripturario que servir de Chefe da Secção 

de Contabilidade annexa á Secretaria, de gra!Wcação 
I. o~ Escripturarios .............................. . 
2. o• Ditos . .............................. ~ ...... . 
a. o• Ditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
k.01 Ditos . ..................................... . 
5.o• Ditos ...................................... . 
Praticantes .................•.................•.. 
Pagadores, sendo 2. 400~ de ordenado, e 600;:1 para 

quebras ...........•.•....•..•....•........... 
Escrivaes das Pagadorias .•.•.•••••••••••.•••••..•• 
1.'' Ajudantes dos ditos Escrivães ••••••••••...•••• 
2. 0

' Ditos ..............•.......•..•............ 
Fieis dos Pagadores ••........•..•••.•.•••••..•.• 
Cartorario •........••.•...•••••. , •..•••••••.•••. 
Ajudante deste ....•....•••..•••.....•...•......• 
Porteiro do Thesour0 ..••...•.••...•..•....•••.•. 
Ajudante deste .•.•••.•••.•.•••.•••...••.•..•.••. 
Continuos ••...•••••••.•..•.••..••.•.•.....••••. 
Correios .. , ........... , ......................... . 

llio de Janeiro em 20 de Novembro do 1850. 

600;'1 
1.600~ 

400~ 
2.000~ 
1.600;,1 
1.200ll! 

800:1 
600;'1 
360i'i 

3.0001! 
1.600~ 
1.200li 

80011 
960:1 

1.6001! 
800li 

1.200:1 
800~ 
600:(1 
800l;l 

Joaq11im Jose Rodríg!IC> Torre>. 
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l'abel/a _:., n- Do.< E1ilpre,qadus tias 111CSOIII'al'ias e seus venci
mentos, a que .~e nfere o Decreto N." 736 desta data. 

TllESOURARIAS QUE DEVEI\( FICAR SUBSISTINDO COM A 
ORG.4\NISAÇÃO ACTUAi.. 

Primeira Ordem. 

Primeira classc.-Bahia, Pernambuco e !Uo Grande do Sul. 
Segunda classe.-Maranhão. 
Terceira classe.- S. Paulo, Minas c Par~i. 

Inspector ..................... . 
Contador •.. ; ....•••••.•.••..•• 
PróCitrtúlor· Fiscàl . ........... · .. . 
Cliiifes de Secção ••...•••..•.••• 
1. "' Escripturarios ....... : ...•.. 
2. "' Ditos .. ................... . 
3. o• Ditos .. .......••....•....•. 
!.,,o• Ditos .. , .•...•............. 
Praticantes.'; ••••••••••••••• , •• 
Tlies<iureiro;· sendo 400!1 para que-

bras .••••••••••..••.••...••• 
Fieis destes .•.•.. : •.••.•.••.••. 
Pagadores dos Ordenados (na Ba

hia ·c Pernambuco) sendo 200:ti 
para quebras ••••••.•••.••••• 

Fieis destes ................... . 
Cartorario ••••.••••••••••••.••• 
Porteiro . ...................... . 
Continuos ..•.....•••......•.•• 

Secretaria. 

Oficial Maior ................. . 
Officiaes .•....•...••••.....•... 
Amanucnses . ..... , ......••..... 

t.a 2.a a.a 
cla.~sc. classe. classe. 

3.0001) 
2.400~ 
1.400~ 
1.600~ 
1.200~ 
1.000l) 

700~ 
5001! 
300li 

2.600~ 
2.000:ti 
1.200~ 
1.400/j 
1.000l) 

800~ 
600l) 
400~ 
3001) 

2.400~ 
1.600~ 
1.000li 
1.200!1 

900l! 
700ll 
500ll 
400~ 
2~0~ 

2.400li\ 2.000~ 1.600!1 
800~ 600li\ 5001) 

1.200~ 
6001! 
700li\ 
700\'1 
I,OOli 

1.400:ti 
1.000:ti 
700~ 

:ti 
11 

600~ 
600\'1 
360li\ 

1.200:ti 
SOO:ti 
600~ 

1.0001! 
7001\ 
500!1 
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TIIESOURARBS QUE DEVEM SER Sl~IPLIFICADAS. 

Segunda Ordem. 

Quarta classe.- Alagoas, Ceará, Parahiba, Sergipe, Goyaz 
c Mato Grosso. 

Q11inta classe. -llspirito Santo, Rio Grande do Norte, 
Piauhy c Santa Catharina. 

Inspector.. • . • . • . . . • . . . • • •.•.•..•••••. 
l'rocurador Fiscal ••••••••••••••••••.•••. 
1. •u Escripturarios .. .......•............. 
2. oa Ditos . ••••...............•....•.•.. 
Praticantes em Goyaz c Mato Grosso ••••. 
Thcsoureiro, sendo 200;'1 para quebras •••• 
Cartorario t e Porteiro . ...•.....••••••.. 
Continuos., •••..•••...•.••..•.......... 

Secretaria. 

omcial . ..•......•.....• o' ••••• o ••• o •• o 

Amanucnscs .. •..••...•.•.•.•.•...••.••. 

'··· 5.• 
classe. classe. 

2.000~ 
800~ 
800~ 
700~ 
200~ 

1.200~ 
60011 
360;'1 

80011 
700, 

1.60011 
600lj 
700~ 
60011 

~ 
1.000lj 

500, 
30011 

70011 
60011 

Rio de 1aneiro em 20 de Novembro de 1850. 

l1Jflq11im la6d 1!odrigue6 'Torres. 
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TITULO 111 DA LEI DE 22 DE DEZEMBI\0 llE 1761, A QUE SE 
REFERE O DECRETO N. 0 736 IJE 20 DE NOVEMBRO DE 1850. 

' Do que se deve observar lw mesmo Consellto para o despacho 
dos negocias pertencentes á iurlsdicção conteuciosa. 

1. • A jurisdlc~fto contenciosa, que por esta Lei fica perten
cendo privativa e exclusivamente ao Conselho de Jllinha Real 
}~azcnda_. para· processur, e decidir as execuções, que do TJJe ... 
souro Geral lhe forem rcmettidas, será exercitada da maneira 
seguinte. 

2. • Logo que as contas conentes com os alcances que ellas 
fizerem liquidas, e com os papeis que as acompanharem, forem 
recebidos pelos respectivos Procuradores de Minha Fazenda cada 
hum na 1\eparliçílo, que lhe tocar, os mandará ao Escrivão 
do Juizo dos Feitos da Coroa c }~azenda, a quem pertencerem, 
para os nutoar, e fazm• conclusos ao sobredito Conselho de 
Minha Real Fazenda no termo de tres dias continuas, succes-. 
sivos t e improrogavcis t debaixo das penas de prh'nçno do om
cio, e de seis mezcs de cmlt\n, f'ffi ttne incorrerão pelo lapso 
do referido termo os ditos Est.~rilii.r:S, se: por mais tempo di
latarem as sobreditas cm1tin1mt;lit~s, c t:onclustics. Nas mesmos 
penas ineorrerão pelas morns, que fizerem nos mais termos 
abaixo declarados. 

3. o E para que conste quando os referidos termos tem 
principio, e fim: 1\lnndo que cada hum dos sobreditos 111eus 
Procuradores tenha hum livro, ou protocolo, no qunl façoo 
1ançar os dias em que os papris, e autos forem para os• ditos 
·Escrivlies, e os em que clles os fizerem conclusos no Conse
lho: mandando cada hum dos 1\leus ditos Procuradores á Minha 
Real Presença nos mczes de Junho, e Dezembro rle cada anuo 
h uma relac;no espcciOca das rxecnç.i.ics, que por ellcs correrem; 
do tempo que principiarem; e do estado: em que se acharem. 

i>. • Em todas as causas das referidas execuções se proce
derá verbal, e mercantilmente, de plano, e pela verdade sabida; 
assim pelo que pertence á Minha 1\"al Fazenda, como p~lo IJIW 
toca á defesa das partes; na fôrma abaixo declarada. 

5. o Com as contas con-cntes, que forem extrahidas do The
souro Geral (na sobredita fórma) entrará sempre a Minha !leal 
Fazenda com a sua intem;ão fundada, e Jiquidada, assim de 
facto, como de direito, sem necessitar de nutra· alguma prova. 

G. o Nesta certeza, assim como as referidas contas (~orrcntes, 
e papeis a cUas concernentes, se propuzcrem no Conselho,. 
se assignarão por despacho elo Juiz Relator dr:z dias contínuos, 
succcssivos, e peremptorios, que serão logo intimados aos el:c
cutados nas suas pessoas, ou na de qualqu~r de seus soei os, 
ou proenrador~s: ou por ('dila!'.s de d(•z dias, não cstanrlo na 
Cf\l"!f' ~ twlu t1.·ndo n~"'lla pro,·Hradnr m1 sodo; para no termo 
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dos sobreditos doz dias. assignndos njuntarllm os documentos, 
quo tiverem para a sua-. defesa. E cobrando o· Escrivão. :os 
autos com os referidos documentos, e declara~ões. do que uelle 
se contiver, e do que- com ellcs se pretender provar, os ·con
tinuará ao mesmo Juiz Relator. O qual achan~o que pura 
isso- concorre justa causa, poderá ainda conceder aos mesmos 
executados os dias que lhe parecm·em competentes (com tanto 
que não excedão de dez) para sustentarem. os referidos docu
mentos, e allf•garcm o que fizer a bem da sua ,justiça c:ontm 
n cxecuçilo. Jlorquc lambem t~stcs dias dc\'em ser contiuuos, 
successh·os 1 c impJ'orogavcis; tanto CJUC ellcs forem findus_,-·e-o
brará o J~scril'iio os autos, c os continuaní., sem espel'ar nultu 
despacho, ao Procuradm•'Fiscal a quem tm.:ar·cm; O'QUal lambem 
srm ontm Jhrmalidade os Im·ur·;i com a sua resposta ao .C<»t
SL•lho, para n!ellc SPrcm distrHmidos c fmll't•p.ues .. :w Comw .. 
lheiro, que se achnr no tm·no; c vara que sendo .o mo:;mo 
f~onselheiro Helator, se scntcncêe mn cnnlê.~J·encia: o que fOJ! 

justiça a bem da l\linha UeaJI•~azenda, e das partes. 
7. 0 Attendendo a CJUC ou os mm:mos Procuradorrs ]i'iscaes, 

ou os executados, podci·fio ainda ter em alguns casos justa 
cansa para pr.direm olfruma derlal'at:;1o das sentmu;.as, f{IH~ ·S'~ 
prorerircm rm sobreílitu fiirma: Ordmw que logo que t'IJm; fbrcm 
profhridas, sdào uutiiJcadas no termo de rinte. e quutm 
lJOI'aS, ou ás mesmas pa1·fes, ou a quai(JUCI' dos,· seus soei os 
ou procuradores, com a intimação de t.J:Ue lhe .fic~o (_~orrendo 
cinco dias tambem continuas, e improrogavcis, . e .. contados 
da hora da intimação, para poderem embargar, parecendo' 
lhes ; ou dentro do referido termo, ou na parte delle qué 
restar, quando forem entregues os embargos. Os quacs sendo 
pelo Escrivão remettidos no mesmo dia, em que--()s receber;. 
aos respectivos ·Procuradores da Ji'azenda ,. os. trarão .estes no 
Conselho; e entregando-os nelle ao Juiz ltelalor, serno· julgados 
na sobredita fórma pelos. mesmos l\linislros, que houve1·em 
J,rofe~·ido a sentença, smn. a falta de algum dos que IJoUlf'rem 
sido Juizes na mesma sentença, c sem que cnlrcm .. _llOS em
barg-os outros de· noYo; a menos que não seja por rnortn,; ou 
mudança para outros Tribunaes: para que sendo os· embargos 
julgados por provados, mandem suspender, c annullar as exo· 
cuçoes, que houverem feito aos embargantes: e para que sendo 
os mesmos embargos rejeitados, se mandem cxtrahir dos .I'ft

Jbridos processos -rerbaes as cartas executorias, com que se 
dcycm proseguir as exccuçoes até se ajUntar aos autos conhe
cimento authcntico de haYercm sido as quantias· dellas cutJ·e
gues no Thesouro Geral. 

8. o Ser·á sempre Juiz Exp,cutor destas sentcn('as o Conse
lheiro üa Fazenda que Eu for servido uomcm· : vencendo este 
ü custa das partes (alêm das nssignaturas) dons flOr (~P.nto das 
quantias, fJUe por effcHo das sobreditas exrf'Hfnt·ias, (' (H'OCI'· 
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dimentos que dellas se seguirem, entrarem no rl'hesuuro Geral: 
Havendo Eu, como Hei desde logo por extinctos todos os outros 
Executores Letrados que até ngot·a exercitárão nesta Côrte. nas 
dllTorentes Repattições da Minha Real Fazenda. . · 

9.• -Havendo esta entrado com a sua intenção Uquida<la, ·e• 
fundada de facto, e de direito, na fórma acima estabelecida; .e 
devendo por isso os devedores vir tambem a Juizo prepat•ados 
com as suas defesas, que só podem consistir em quitações , e 
pagas: Mando que a respeito delles se observe o seguitite. 

10. Apresentando os mesmos devedores quitações liquidas•, 
e puras de pagamentos que hajüo feito no Thesouro Geral ; 
ainda depois. de terem sido presos , ou sequestrados, lhe serão 
logo recebidas, c elles absolutos nas concorrentes quantias 
das sobreditas quitações: de sorte que extinguindo-se com ellas 
as dividas na sua total importancia não pagarão mais custas 
do que aquellas que nccessm·ias fo1·em para se lhes expedirem 
as suas sentenças de absolvição: ., havendo os ditos pagamentos 
sido feitos somente em parte, se ·continuará a execução pela 
outra parte que l'cstar, para se pagarem os dous por conto ., 
c as mais custas. que forem compctrntes ás quantias por que 
se continuarem as execu~.úc-s. · 

11. Considerando que~ as rxccnções, ~~ sequestras quo· S(ll 
fazem pelas dhirlas da Minha 1\cal Fazenda, se costumuo •im
pedir muito frequentemente com embargos de terceiros, se
nhores e possuidores; os quaes por hum a. parte são muito 
attendiveis quando sao bem fundados, porque não poderia haver 
cousa mais incompativcl com a Minha constante Justiça, e: reli·· 
giosa clemencia do que pagarem os terceiros, senhores, e possui
dores dos taes bens por erro ou engano, o que na realidade só 
devem os outros terceiros Contractadores, Thesoureiros; ou Exa.;. 
cutores negligentes, ou dolosos; c que pela outra parte quando 
são maliciosamente machinados os· referidos embargos, não 
cabe na ·razão que 11roduz:1o (~fTcito, nem possrio preStar· im~ 
pedímcnto a tno indispcnsa\'cis cxrcuçt'i~s; Ordeno· a respeito 
destes embargos o seguinte~ •.: ' · · ~ 

12. Sendo certo, que em todo e ·qualquer JuizO~~ ·ou seja. 
ordinario ou summat'io, ou ainda d'aquellcs ·em que .se pro .. 
cede de plano, como Tenho ordenado, que neSteS~· t~sos se 
deve proceder, não póde pessoa alguma ser ndmlttida! scm·.se 
legitimar antes de tudo: e srndo igualmente certo que os so
breditos embargos de terceil'o, senhor, e possuidor contêm por 
sua natureza hum remedio meramente possesso rio, nO qua.( 
sempre se ajuntAo os titulos ainda que se não trate senlio de 
justificar com ellcs a posse: Ordeno que os embbi·gantcs •ex, 
hiba.o logO com os sr:us embargos todos os titulaS ·que ti vetem 
para legitimar-se: e Mando que logo que os ditos embargos 
forem oppostos, sejão immediatamente remettidos pelo· Exe
cutor, ante o qual se oppnzc-rc-m, ao EscriY~f) rJHf\ honv~r 

: 
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expedido a cxccutoria, para . os fazer conclusos ao Conselho 
da Fazenda: que n'cllc se assignem aos embargantes dez dias 
continuas, succcsssivos, percmptorios, c improrogaveis para 
exhihirem os mais titulos, e mais provas da sua legitimidade 
pai'D poderem embargar: que lindos ellcs se cobrem os autos 
para se continuarem pelo Escrivno competente ao Procurador 
da I"'azcnda; que· este os· traga com a sua resposta ao Conse
lho, sem mais conclusão, para serem julgados: que achando·se 
que os bens com cfTcito sUo dos tacs embargantes, sejli.o estes 
absolutos, c as execuções que se lhes houverem feito levan
tadas: que porêm achandó--so que os mesmos· embargantes se 
não legitimao, sejllo logo cxcluidos in li mine, c se mande con
tinuar as eXecuções; condcmnando-sc os sobreditos embargantes 
nas custas em dobro, c na dizima da importancia dos bens 
a favor do contracto da Chancclhu·ia .Mór por·onde as outras 
dizimas se cohr:io. 

13. AHcndcndo na mesma fórnta aos embaraços, qun tem 
resultado á arrccadaçfio da Minha Fazenda do concurso, ou la
hvrinlho dos credores particulares, c das prefcrcncias fundadas 
nã OrdcnaNo do Reino, que as tem graduado pela prioridade 
das penhoras; com os STal·cs incmnenicntes que a experiencia 
tem mostrado, c de que Mc.tem sido presentes os gravames: 
~tando que da Jltlblica~no d'rsta em diante se não possilo mais 
graduar. as prcfci'Cncias pela . prioridade das penhoras, nem 
ainda a l'cspeito dos credores particulares: c que ainda entre 
t'Stcs credores particulares prcfirão os que tiverem hypothecas 
espcciacs anteriores provadas por cscripturas publicas, c não 
de outra sorte, nem por outra maneira alguma qualquer que 
seja : c que a respeito da ~linha !\cal Fazenda se proceda na 
fórma abaixo dcclamda. 

H. Logo que qualquer credor pretender cntmr em concurso 
rom o Meu Real Erario se legitimará antes de tudo verbal , 
summariamcntc, c de plano, produzindo ante o .Juiz executor 
todos os ti tolos, c razões com que intcntm· preferir, para o mesmo 
fazer auloar estes requerimentos pelo Escrivão a que tocar, o 
qual continuará delles vista immcdiatamcntc ao l1rocm:fidor 
·Fiscal a que pertencer ; e para que o tal l 1rocurador com. a 
sua resposta leve os papeis em que a lançar ao mesmo Con
selho, para nellc se decidirem pela pluralidade dos votos: de 
sorte que achando-se os tacs p•·crercnlcs em algum dos dous 
casos em que devem preferir, os quacs silo: 1. o o de terem 
hypothccas cspeciaes provadas por escripturas publicas, c ante
riotes aos Contractos dos llcudeims da Minha Fazenda, e as 
posses dos Magistrados, ou aos Provimentos dos Thesoureiros , 
c Olliciacs obrigados á mesma Fazenda: 2. o o de terem scn
tent;as lambem anteriormente alcançadas contra os sobreditos, 
com pleno conhecimento da rausa, e na:o de preceito, ou· fun
d:J.das na ('onfiss:lo das p:u1rs: ,~rn CJIWiqnrr· drsli•s dnus rasos 
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se mandem suspender as execuções, c se proceda no Im·anta
mento de lias, c dos sequestras, ou penhoras quH se hom·crem 
feito. 

15. Achando-se porllm que as hypothecas ainda provadas 
por cscripturas publicas são somente geraes, ou posteriores; ou 
que as sentenças, vendas, doações, dotes, legados, ou alhea
ções , em que os taes preferentes Intentarem fundar-se , sllo 
posteriores aos Contratos Reaes , ou aos Provimentos dos Tho
~ourciros, ou Officiacs ·que tem a seu cargo a arrecadação ·do 
Minha t"azenda, ou ás posses dos Magistrados qne tem o mesmo 
encargo, logo serão os prrtcnsos prcrcrcntes excluídos in liminc 
como inhabcis, c como illcgitimos contraditares para serem ad
mittidos a concurso com o Meu Rl'al Erario; c-se darão logo 
despachos para se ajuntarem aos autos das C'Xccuções, a fim de 
nellas se pruscguh· até intrgral pagamento da mesma 1\cnl Fa
zenda. 

Capitnlos 209 e :!LO tio llrgimcnto rlc Fa:cntltl, n que so 
rcfm·e o Dcrrclu 11 .• i36 de 20 de ,1\'ovcml>ro ele 1830. 

l:.'t:·PITn.n 200. 

Que pussando cinco annos, as par·tes ql.UJ nel/es mio requerem 
as dh•idas, que lltes Ef ... Jtr, det·cr, percão o seu direito. 

Por quanto até agora em Nossa Fazenda muitas vezes acon
tecia algumas pessoas dcixnrmn em alguns nonos de tirar , e 
re<Juerer suas tenças, assentamentos, cm·regimcntos, c manti:'" 
mcnlos, que de Nós haYião de haYer, c se dão ordenadamente 
cada anno na dita Nossa Fazenda por Nossos Officiaes, quando 
pelas partes são requeridos; c quando vinhno pedir seus des
pachos , era fadiga , c trabalho buscarem-se livros , c registros 
dos annos passados para YCl' se os tinhào. tirado ou nno, e 
ainda sobre isso se recrescião outras duvidas , que muitas vezes 
os taes dinheiros lhes erào tirados , ou passados, ou por outros 
respeitos, e justos impedimentos tirados, porque os na.o de
vião haver, ou por Nosso mandado, ou por satisração, ou 
erros, ou trocas, ou outras cousas ; e quando isto depois 
se requeria"' em Nossa Fazenda, Nossos Officiacs não erão em 
1cmbran.;a das tacs cousas, por se não escre,'erem algumas 
vezes, ou se errarem os titulos delles nos registros; e muitas 
vezes acontecia de lhes serem despachados, e irem duplicados 
os ditos dinheiros, e pagos duas vezes, e assim_ os donos, ou 
seus herdeiros, e outras algumas pessoas estarem sobre isso 
em grandes debates, c duvirlas, não sabendo que os tinhllo Já .. 
assim havidos, ou a~sim mesmo se lhes niio despacha vão, sem'
prc ficavão em dm·ida se Yerdadciramcnte lh'os <lcvii'io, ou 
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nao; o que pela •quantia dos annos, e mudanças de Nossos 
Olficiaes, c grande negocio de Nossa Fazenda a vcrdade.vcr
dadeiramentc se nao podia saber: . c Querendo Nós a isso prover, 
Determinamos, Queremos e Mandamos que daqui em diante 
qualquer pessoa de qualquer sorte , c qualidade que for, que 
dentro . de . cinvo ~nnos nBo tirar , ou requerer as Cartas, e 
desembargos dos .ditos despachos acima declarados, d'ahi em 
diante não lhes sejão mais dados , nem sejào as partes sobre 
isso mais ouridas. 

Outrosim pelo dito modo Mandamos que a dita maneira 
se tenha em todas as diYidas, que Nós deYamos, a que Sejamos 
obrigados de Nossa Fazenda, assim por Nossas Cartas, Alvarás, 
desl'mbargos, certidões e lembranças, c dos Yedorcs de Nossa 
f'azenda, c Contadores, !JUC para isso Nosso poder tiverem, 
j•omo quaesquer ouh·as obri~açõcs, a que de direito Sejamos 
obrigados, de maneira, que d<>ntro dos ditos cinco annos hajao 
di%0 despacho; ou so mostt'c como as t.aes dividas requerêrão 
na dit.a Nossa Fazenda, e houvcrão dos ditos Nossos Vcdores· cer
tidão nas costas de seus t.lcspaclios, eomo se lhes não- poderão 
p~tf!<tl', porque do dia que tal cmtidüo for posta, terão lugar 
para outi'O!i dnco annos poderem requerer, c haverem seus pa
~amcutos, assim de cinco em cinco unnos, quando fossem taes 
as dh·idas, que por alguns regpeilos se nflo pudessem pagar no 
dito tempo : e quem assim o niio fizer, Queremos que d•ahi 
t.•m dianlc assiJU mesmo não seja mais om'ido, nem conhecido 
<le tal dilida ; porque por boa O•·denaçao e 1\egimcnto de Nossa 
Fazenda, e por evitarem duYidas, Ha,·emos por bem que se faça 
assim; salvo quando a parte mostrar tal causa, por onde se 
mostre no dito tempo não poder por si, nem por outrem re
querer, nem .haver certidão acima contenda. 

CAPITUI.O 2!0. 

Du tempo qu~ $C podem demandar as tlividas d'E'l-Rei. 

. ~!andamo>, que por 1\'ossas dividas senão faça penhora, 
nem execução, nem outro algum constrangimento depois do 
serem passados quarenta annos, sah·o se por Nossa parte, e 
em Nosso nome for allegado, e provado que foi feita interrupção, 
que foruo essas dividas pedidas, ou os devedores penhorados, 
ou houverem de Nós espaço, ou por outra mcmelhanle ma
neira: e do tempo da interrnpção não forem ainda passados 
o~; quarenta annos. 

•f •• . , 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1850. 

TOMO 13. rAnn: 2.• 

DECRETO N.• 737- de 2:i de Novembro de tsr.o. 
Determina a ordem do Jui:o 110 p1·ocesso Commercial. 

Hei por bem, Usando da attribuiçao que Me confere o 
Artigo vinte e sete Titulo unico do Codigo Commcrcial , De
crclnr o seguinte: 

,. PAUTE PRil\IEIRA. 

Do Pro~es.<o Commcrriaf. 

TITULO I. 

Do Juizo Commcrcial. 

CAPITULO I. 

Da Legislaçiio Commercial. 

Art. t.• Todo o Tribunal ou Juiz que conhecer dos 
negocios e causas commerciaes, todo o arbitro ou arbi
trador, experto ou perito que tiver de decidir sobre ob
jectos, netos, ou obrigações commerciaes, he obrigado a fazer 
applicaçao da Legislaçfio Commercial aos casos occorrentes 
(Art. 21 Tit. unico do Codigo Commercial). 

Art. 2.' Constituem Legislnçfio Commercial o Codigo 
<lo Commercio , e subsidiariamente os usos commerciaes 
(Art. 291 Codigo) c as Leis Civis, (Arts. 121 , 291 c k28 
Codigo). •• · 

Os usos commcrciacs preferem ás Leis Civis. somente 1 
nus questões sociaes (lrt. 291) c casos expressos no Codigo. 1 

Art. 3." As Leis e usos commerciacs dos raizes cs- I 
trangriros regulao: .... 
~ 1." As qucstücs sobre o c>lado c idade dos cstra1 

,, 
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geiros residentes no lmperio , quanto á capacidade para 
contraclar, nao sendo os mesmos estrangeiros commerciantes 
matriculados na fórma do Artigo 4. • do Codigo Commercial. 
Todavia os contrnctos não serão nullos provando-se que 
verti\rão em utilidade do estrangeiro ; 

§ 2.' A fórma dos contrnctos ajustados em Paiz es
trangeiro (Arts. 301, 424 e 633 Codigol salvos os. casos ex
ceptuados no mesmo Codigo (Art. 628 Codigo), e os con
tractos excquiveis no Imperio, sendo celebrados por Brasi
leiros nos lugores em que houver Consul Brasileiro. 

Art. 4·.' Os contrnctos commerciaes, ajustados em Paiz 
estrangeiro mas cxequiveis no Jmpcrio, serão regulados c 
julgados pela J,egislaçilo Commercial do Brasil. 

Art. 5.' Presumem-se contrnhidas conforme a tegis
laç.ilo do Brasil as dividas entre Brasileiros em Paiz estran
geiro. 

CAPITULO 11. 

Dos Tribrmaes e Juizes. 

Art. 6.' As attribuições conferidas pelo Corligo. ao~ 
Juizes de Direito do Commercio c o conhecimento das causas 
r.ommerciaes em primeira instnncia, competem nos Juizes 
Municipaes, ou do Cível, onde os houver (Art. 17 Tit. 
unico Codigo). 

Art. 7.' As Relações do Districto são Tribunaes de se
gunda c ultima instancia nos causos commercioes, e lhes 
competem: 

§ !. ' O conhecimento por appcllação das causas com
merciaes cujo volor exceder de duzentos mil réis (Art. 26 
Tit. unico Codigo); 

§ 2.' O conhecimento da oppellaçao interposta das sen
tenças do Tribunal do Commercio nos cosos dos Arts. 851 , 
860 c 906 Codigo. 

Art. 8.• Nos lugares em que as Relações exercem as 
nttribuições de Tribunal do Commercio (Art. 1.' Tit. unico 
Codigo), não podem intervir no julgamento da appcllaçfio os 
llesembargodorcs que fizerem parte da scctão, que substitue 
o Tribunal do Comm<rcio. 
. Art. 9.' A jurisdie~ão dos Tribunacs e .Juizes do Com
merda, salvo o easo da rccomenção (Art. 10:1), hc rcs
lric In c. improrogarcl. 
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CAPITULO IIJ. 
,I 

Da jurisdicção commercial em razão das pessoas e dos actos • 

. Art. 10. Competem á jurisdicçao commercial todas as r<•> . . , ~" 
causas que derivarem de direitos e obrigações sujeitas ás /S" 

disposições do Codigo Commercinl, com tanto que huma das 
partes seja commercinnte (Art. 18 Til. unico Codigo). 

Art. 11. Não basta para determinar a competencia da 
jurisdicção commercinl que ambas as partes ou alguma dellas 
seja commerciante , mas he essencial que a divida seja 
lambem commercial: outrosim não basta que a divida seja 
commercial, mas he essencial que ambas ou· huma das 
partes seja commcrciantc, salvos os casos e excepções do 
Art. 20. 

Art. 12. A parte não eommerciante hc sujeita á ju
risdicç.ao commercial ou interviesse no contracto , ou seja 
herdeiro, successor, cessionario , subrogado, possuidbr de 
titulos c papeis de credito commerciaes (Arts. 277 e 387 
Codigo), possuidor de bens Jtor penhot· ou hypotheca obri
gados a dividas commerciaes (Arts. 265 e 269 Codigó), pos
suidor de bens alienados em fraude de dividas commerciaes 
(Art. 828 Codigo), vendedor no caso. de evicção (Art. 215 ~ 
Codigo). 

Art. 13. As questões de bens de raiz com cxcepção 
daquellas que occorrcrem nas execu~õcs , ou derivarem de 
hypothecas commcrciaes (Art. 26!1 Codigo) ou do direito da 
rescisão , que o Art. 828 confere ao credor commerciante, 
não pertencem ao Juizo Commercial (Art. 1!11 Codigo, 19 
§ 3. • Til. uni co Codigo). 

Art. 14-. Competem lambem á jurisdicção commercial 
em razão das pessoas e dos actos: 

§ 1.• As questões sobre ajustes, soldadas, direitos, obri
gações e responsabilidade dos officiaes da tripolação, e gente 
do mar; . . 

§ 2. • As questões de ajuste, salarios, direitos, obriga
ções, responsabilidade dos agentes auxiliares do commerció, 
salva a jurisdicção administrativa do Tribunal do Commercio; 

§ 3. • Os netos de commercio praticados por estrangeiros 
residentes no Brasil (Art. 30 Codigo). 

Art. 15. Os commerciantes ou são matriculados ou 
não (Art. 909 Codigo), mas só nos matriculados competem 
a!õl prerog-nlin1~ c proterçlin qne o C:odigo liheralis:~ a favor 
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do commercio (Arts. 4.•, 21 e seguintes , 310 e 908 
Codigo). 

Art. 16. Na arrecadação, administraçao, e distribuição 
dos bens dos negociantes que na o forem matriculados, nos 
casos de fallencia, se guardará no Juizo Commercial quanto 
se acha determinado pelo Codigo para as quebras dos com
merciantes, na parte que for npplicavel (Art. 909 Codigo). 

Art. 17. Suscitando-se quest.~o no Juizo Commercial 
sobre a profissão • habitual· do commerciante matriculado (Art. 
4. • (:Odigo) será a contestação· decidida á vista. de a !testados 
do Tribunal do Commercio sob informação da Praça, e contra 
esse a !testado he ·inadmissível qualquer prova ou contestaçao. 

Art. 18. Contestando-se a qualidade do commerciante 
não matriculado, será n contcsta~ão decidida conforme as 
regras geraes de prova. 

Art. 19. Considera-se mercancia: 
§ 1. • A compra e venda ou troca de elfeitos movei;, 

ou sefnoventes para os vender por grosso ou a retalho, na 
mesma especie ou manufacturados, ou para olugar o seu 
uso; 

§ 2. • As operações de cambio, banco, e corretagem ; 
~ 3.• As cmprezas de fabricas; de commissõcs; ,de de

positos; de expedição, consignação, c transporte de merca
dorias ; de espcctaculos publicos; 

§ .~. • Os seguros, fretamentos, risco, e quaesquer con
tractos relativos ao commcrcio maritimo; 

§ 5. • A armaçao e expedição de navios. 

CAPITULO IV. 

Da jurisdicção commcrcial em razão somente do.! actos. 

Art. 20. Serão lambem julgados em conformidade das 
disposições do Codigo , e pela mesma fórma de processo, 
ainda que nao intervenha pessoa commerciante: 

§ 1. • As questões entre particulares sobre títulos de di
vida publica e outros quaesquer papeis de credito do Go
verno (Art. 19 S 1.• Tit. unici> Codigo); 

§ 2.• As questões de Companhias e Sociedades, qualquer 
que seja a sua natureza e objecto (Art. 19 § 2. • Til. uni co 
f.odigo) ; 

§ 3. • As questões que derivarem de contractos de lo
rn1;ão r,omprrhrndirln~ na di~posi~<1o dn 'fit. X Pari~ T do 

·--------~--,---------
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Codigo, com cxcepçüo somente das que forem relativas ó lo
cação de pl'etlios rusticos c urbanos (.lrt. 19 § 3." Tit. 
1mico Cod!go) ; 

§ 4. o As •1ucstões relativas a letras de cnmbio, e de "1 c·. <"'.,..,; 
tcrrã: ~cgnros, risco, c fretnmcntol-'1. r-~. fjH• -t 

eAt1JTtri.O \~. 

Da jul'isdú~{~t1n "oluntarin r. rulmiuistratit~tL fim; .Juizes drl 
Direitn tln (:flllllllrrrio. 

Art. 21. Aos Juizes tle llireilo do Commcreio (Art. 
6.') competem sem recurso as nllrihui~õcs scguiulcs :· . 

§ 1.' l'rcsitlir à nomeação do novo caha oU gerente 
das Sociedades Commcrciacs no caso t!c que I rala o· Att. 
309 do Codigo; 

§ 2. o ].,residir á nomca~fio da administra~üo commercial , 
quando algum nc~ocianlc 1111c não lenha soei os, ou mesmo 
nlgncm <JilC nfio seja conmwrcinntc, fa1lr~çn sem teslmncntu 
nem hcmleiros• 1n~csnntcs , e lenha cre,lore~ c..·omnu~reiautes 
(.\rt. 310 Codigo); 

A administração que os credores eommcrcianlcs podem 
requerer c nomear no caso deste §, somej1tc tem lugar: 

No o J o o quando nfío ha testamento; 
Noo 2oo qmmdn os henleiro~ <.m~entcs nfio tem procu

rador; 
Noo :to sendo os crcdoi'PS commcrcicmtcs matriculhdos; 
N.o '"·o scn<lo a divifla eommr:rcial, correspondente -~í. 

metade de todos os crctlilos , liqnitln, c eonslantc dd ti
tulas nuthcnticos ; 

O sequestro compete ao ,Juizo tlc Ausclllcs , cujn jutis
dicçno cessará logo que se rerificarcm os requisitos meneiO• 
nados; 

§ 3.• l'roccssnr c ,inlgnr n justificnç.ão quê o cnpitno do 
nnvio.devc fazer para tomar rlinhciro n risco , c vender mer
endaria da carga (Arts. 515 c 51G Cotligo) ; 

§ !~.· Nomear rlcpositnrio pararecchc•· os gcncros, .e pti
gnr os fretes devidos quando está nnscnlc o consigMtitrlo, 
on se não apresenta o portador do conhecimento IÍ ordem 
(Art. 528 Codigo) ; 

§ 5. • Providenciar no r.aso de nnufrngio sobre a salvn
~no da gente, navio e cnrgn , c fJroccdcr no intentário, 
g-nnnlfl • 011 YCJHla flOf' uhjcrtOS snlvmJns 110 f'OSU (10 rnltnr 

---,-,---,----------I 
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o capitão ou nãQ apparcccr o dono , consignatario ou al
gucm por clles. (Art. 732 Codigo) ; 

§ 6.• Autorisar a descarga do navio arribado (Art. 7~6 
Codigo); 

S 7. • Abrir, encerrar, numerar c rubricar os livros de 
apontamentos c protestos de letras (Arts. ~.08 c H O Codigo); 

§ 8. o ]1rocedcr aos exames , diligencias , nrhil.rnmentos 
c rcslorias no caso de avarias grossas , c dar providcncins 
sobre os clfcitos avariados (Arts. 772 c seguintes Codigo) ; 

§ 9. • Conrocar c ou vil· os credores sobre n moratoria 
(Arts. 899 c 900 Codigo). 

Art. 22. Aos mesmos Juizes compelem nas PI'OI'incias 
em que houver Tribunal do Commercio, c nos Termos que 
ficarem longe ou fóra da rcsidcucia dcllc , n• attribuiçõcs dos 
Artigos 87, 347 c 463 do Codigo , c todas ns diligencias que 
os mesmos Tribunaes lhes incumbii·cm. 

TITULO 11. 
• 

Da ordnn dn .luiw. 

f:,\ PITULO I. 

Da conciliaçüo. 

Art. 23 Nenhuma causa commercial será proposta em 
Juizo contencioso, sem que previamente se lenha tentado 
o meio da conciliaç~o , ou por neto judicial , ou por com
parecimento vqluntario das partes. Exceptuão-sc: 

§ 1. • As causns procedentes de papeis de credito com
mcrciacs, que se acharem endossados. (Art. 23 do Titulo 
unico Codigo) ; 

S 2.• As causas em que as partes não podem transigir 
(cit. Art. 23) , como os Curadores fiscacs dos fallidos dQfantc 
o processo da declarnçno da quebra (Art. 838 Codigo) , os 
administrndores dos negociantes fallidos (Art. 856 Codigo) , 
ou fallecidos (Art. 309 e 310 Codigo), os procurndores pu
blicos, tutores, curadores e testamcnteir,os ; 

§ 3. • Os actos de declaração da quebra (cit. Art. 23); 
§ 4.' As cnusas arbitraes , as de simples otncio do Juiz, 

as execuções , comprehendidas as prcferencias e embnrgos 
de terceiro: e em geral só he neces~uria a ronriliaçiio para a 

c.l----··-------,-----r-------
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ncÇúo principal , e nfto pam as J>reparatorias ou incidentes. 
(Tit. 7.• Codigo); 

Art. 2'~ Pódc intentar-se a conciliação perante qual
quer Juiz de Paz , onde o riJo for encontrado , ainda que 
não seja a l'rcguczia do seu domicilio. 

Art. 25. l'ódc lambem o réo ser chamado por cdictos 
para n roncilia~ão ·nos casos do Artigo 53§ 1.', c nos ter
mos. do Artigo .\.5. 

Art. 21i. Quer uo Juizo tlo domicilio do réo , quer 
no caso do Artigo 2·\. , po1lcni o autor chamnr o. réo á con· 
ciliaçüo , .c nclla poderão comparecer os partes , por pro
curador com poderes c~pecincs ]lara transigir no Juizo con
ciliatorio. 

Art. 27. A petição para a conciliação deve conter : os 
nomes , pronomes , morada dos que e i Ui. o c são citados; n 
c'posição succinta tio ohjecto tia concilia~ão, c 11 dcclm·a~fio 
da audicncia para que se requer a citação; podendo esta 
ser feita para comparel·cr no mesmo clia sú em caso de ur
gcnda , c por dcspm·ho expr('sso do .Juiz. 

Art. 28. Nas demandas eonl.ra Sodctlmlcs ou Compa
nhias commcrciacs , será chamada lÍ conciliação a pessoa que 
administra; c sendo mais de hum os gerentes ou adminis
tradores , bastará chamar hum dellcs. 

Art. 29. Nas questões respectivas a cstnbclccimentos 
commerciacs , ou a fabricas administradas por feilore~ ou 
prepostos , nos termos dos Artigos 7.1- c iií tio· CotliRo Com
mercial , poderão estc!'l ser "hamados iÍ cotU"ilint;ilo- pelos 
netos que como tacs tiverem Jlraticudo. 

Art. 30. A citação para a concilio~ão plulc lambem 
~cr feita com hora certa ua f6rma do At'ligu /,6. 

Art. 31. Justificnndo o réo docn~a ou impedimento, 
poderá o Juiz marcar-lhe hum prazo razoavel rara compa
recer pessoalmente independente de nova citá~fto; c na falia 
de seu comparecimento pessoal nessa audicncia , bem coma 
em geral nos casos de rcvplia {I citação do Juiz de l 1az , 
se haverão as partes por não conciliadas , c scrú o réo con
dcmnado nas custas. 

Art. 32. Não comparecendo o autor na audicncin pam 
que fez citar o réo , flcaní circumducta a citac;-ão , sendo 
co11dcmnado nas custas; e não poderá ser de novo o réo 
citado sem as haver o autor pago ou lleposil.ado com cita
çao do réo pam as levantar. 

Art. 33. Comparecendo as partes por si 6U seus pro-

<( 
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cuJ·atlorcs (Art. 26) , lida a pctiçfio, poderão discutir ver
balmente a questão , dar explicações e provas , c fazer re
ciprocamente as propostas que lhes convier. Ouvida o expo
sição, procurará o Juiz chamar as partes a hum occordo, 
esclarecendo-as sobre .seus interesses , e inconvenientes de 
demnudas. injustas. 

Art. 3l. Verificada a conciliação , de tudo lavrará o 
Escrivão no rc,pcclõm Protocolo lermo circumstanciado , que 
scr;í assignado pelo Juiz c partes , dando as certidões que 
lhe forem requeridas , independente de despacho do Juiz, 
n não serem rcqucrillas por terceiras pessoas. 

Estas certidões terno execução nos termos do Decreto 
du 20 de Setembro de 182!J. 

Art. 35. Se as pnrtcs se não conciliarem , ou nos 
casos de revelia (Art. 31), faní o Escrivüo h uma simples ·dc
claraçM no rcquel'imento, para constar no Juizo contencioso, 
lançando-;e no Protocolo para se darem as certidões quando 
sejflo requeridas. Poderão logo ser as partes nhi citadas para 
o Juizo competente , que será designado, assim como a ou
diencia Uo compnrccimentn, c ·o Escrh·ilo darti promptDmcnlc 
ns· certidões. · 

Art. 36. Independente de cilaçiio poderão as partes 
interessadas em negocio commercial apresentar-se voluntaria
mente na audicncia de qualquer Juiz de Paz, para tratárem 
da concm.açiio , sendo o seu processo, e effeitos os mesmos 
determinados nos Artigos 33, 34 e 35; 

Art. 37. No neto conciliatorio poderão os partes su
jeitar-se <Í decisão do mesmo Juiz conciliador; e neste caso 
o lermo por cllns nssignndo c Iteln Juiz tcn\ a força de com
promisso. 

O Juiz como arbitro <!ará sobre clle sentença , que , 
depois de homologada , será . pelo Juiz competente executa
da, com recurso ou sem cllc , se .assim o convencionarem 
ns partes. 

, Art. 38. A citação para a conciliaçiio, ou o compa
recimento voluntnrio das partes na audiencia do Juiz de l'az 
(Art. 3!\), interrompe a prescripção (Art. 453 n. • 2. • Co
digo), c constitue desde logo o devedor em mora (Art. 
138 Codigo) , com tanto que a acçao seja proposta até 
hum mcz depois do tlia em que se não verificou n con
ciliação. 
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t:Al1 l'l'Ul.O 11. 

Da citaçiin. 

Art. 3{1. A citaçiio para as causas commcrcines p6de 
ser feita por despacho ou mondado do Juiz , por precato;, 
ria , por edictos , ou com hora certa .. 

Art. 40. Paro o citação requcrcsc: 
§ · I. • Que o oficial da diligencio leia Ít propria pes

soa qnc vai citar o requerimento tia parte com o despa
cho -do Juiz, ml o mnnümlo por este ns~ignndo, clnndo-lhc 
contrafé , ainda que esta não seja pedida. 

§ 2. • Que na fé da citaç.ão que passar no requerimen
to ou mandado declare se deo contrafé , e hem assim se 
a porte citada recebeo, ou nflo quiz rccehcr. · 

Art. 41. A citação subentende-se feita para a audiencia 
seguinte, nunca para o mesmo dia da citação ; c para o 
lugar do costume, se outro nfio ·for designado. 

Art. !~2. A citação sçní feita por despacho, quando for 
dentro da Cidade, Villa, nu seus noTahaldcs; c por mon
dado, quando for dentro do Termo. 

Art. 43. O mandado deve conter : 
§ 1. • Os nomes, pronomes , morada do autor e do réo ; 
§ 2. • O fim da citação com todas os especificações que 

o petição contiver ; · 
§ 3.• A comminoçiio se a houver ; 
§ 4-. • O dia, hora c lugar do compnrecimcnto, se não 

for Jlnrn a audicncln; 
§ 5.• A ruhril'a do Juiz , c suhscripçfin tio E.•crivno. 

Art. 44. A prccatoria deve conter: 
§ 1. • O nome do Juiz deprecado anteposto ao do de

precante, excepto se aqucllc for inferior a este, c sujeito 
á sua jurisdicçfio ; 

§ 2.' O lugar (\'onde se expede , c para onde hc 
expedida. 

§ 3.' A petição c dcspaeho t·erbo ad verb11m ; 
§ !~. • Os ftlrmos rogntorios do estilo, c convenientes á 

Autoridade, n que se depreca. 
Art .. 45. Para o citaçfio edital requer-se: 

§ 1. • Que se justifique a incerteza, ou nusencia da pessoa 
que laa de ser citada , achant1o-sc em parte incerta ou lugar 
não snhitlo , ou inncccssivcl por causa de pcgtc ou gucrrtl ; 

~ 2..~ Que f)!" cclietos !'Pj;io ;1flhadns no~ luj!arcs pu-
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blicos , e publicados pelos jornacs onde os houver, certifi
cando-o o official no primeiro caso, e juntand«H!e no se
gundo aos respectivos autos o jornal , ou publica fórma 
do annuncio; 

§ 3.• Que os prazos dos editaes sejao marcados pelo 
Juiz , sendo de trinta dias quando o réo se achar em lu
gar absolutamente não sabido , ou hum prazo razoavel con
forme a distancia , se elle se achar dentro ou fóra do 
Jmperio , mas em jurisdicçno incerta. 

Art. 46. l'ara a citação com hora certa requer-se : 
§ 1. o Que a pessoa que tem de ser citada , tendo sido 

procurada por Ires vezes , se occultc para evitar a citação, 
declarando-o ossim na fé que p11ssar o oiTicinl do diligencia ; 
~ 2.0 Que a hora certa para a citação seja marcada 

pelo official para o dia. util immcdiato, podendo-o fitzer 
independente de novo despacho; 

§ 3. • Que n hora certa seja intimada â pessoa da fa
milia , on Un visinhnnça niio havendo familia, ou não scndf) 
encontrada pessoa capaz de receber a citaÇtlo ; 

§ .~.o Que <Í pessoa assim intimada seja entregue con
trafi\ com a 'copia da petiçlío, do despacho do .Juiz, da 
1(, de ter sido a parte dcYidamentc prorurada , c da hora 
dc~iRnndn para n cita~ão ; 

§ 5. • Que o of.licial vâ levantar <Í hora certa , c nao 
encontrando a parte passe de Indo a compc!cn!e fé , dan
do-se por feita a citação. 

Art. ·~7. A citação pessoal só he nccessaria no prin
cipio da causa c da ctecução (Art. 2.~ do Til. unico), citan
do-!'e lambem a mulher do réo ou do ctccutado, se a qucs
lilo rcrsnr sobre bens de rai1.. 

Art. ~·8. Achando-se o réo fóra do lugar onde a obri
gnrilo foi conlrnhida , poderá ser feita a primeira- citnçao na 
pessoa de seus mandatarios, administradores, feitores ou ge
rentes, nos casos em que a acção derivar de netos pratica
dos peJos mesmos mandatarios, administradores, feitores OU' 

gerentes. O mesmo ter;í lugar a respeito das obrigações 
rontrahidas pelos capitães ou mestres de navios, consigna
larios e so1lrecargas, nüo se achando presente o principaf. 
dcvcdor ou obrigado (Art. 25 do Tit. unico). 

Art. !;Q. A citnçiío com hora certa hc subsidiat·ia da ci
ln\"âo pessoal , quando esta se não pódc fazer por se occultar 
a pessoa que I em de ser citada, ou seja o réo, ou qualquer 
do!' 111arulafario~ ~~ fJrepo:;to~ de que traia o Artigo antecedente. 
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Art. 50. A citação por precatoria tem lugar quando a 
parte que tem ·de ser citada se acha em jurisdicção alheia ao 
Juiz, perante o qual tem de responder • 

. Art. 51. Cumprida a precatoria pelo Juiz deprecado; 
mandará este citar a parte por mandado nos termos do Artigo 
A3, e com hora certa nos do Artigo 46. 

Art. 52. Oppondo a parte citada embargos á precato
ria, serão estes remettidos ao Juiz. deprecante para delles 
conhecer, salvo se concluircm evidentemente a incompeten
cia do Juiz •lcprecantc. 

Art. 53. A cita~.ão por cdielos tem lugar: 
§ 1. • Quando for incerto, ou inacccssivcl por causa de 

peste ou guerra o lugar em t]UC tiC nchm· o nnsenlc , que 
tem de se•· citado (Arl •. 1.:; § L'); 

§ 2.• Quando fm· incerta a pessoa que tem de ser cilada ; 
§ 3. • Quando deverem ser citados os interessados na 

avaria grossa (Art. 772 Codigo), nao sendo conhecidos os 
seus procuradores ; 

§ 4.' l'nrn a inlima~o de protesto judicial ao devedor 
ausente de que se não tiver noticia (Art. -153 n.' 3.' 
Codigo); 

S 5.' Em geral , quando forem desconhecidos os inte
ressados em qualquer acto ou diligcncia judicial , que seja 
necessario intimar as partes. 

Art. 54. Passado o lermo marcado nos edilaes, com 
certidão do official he havida a parte por cilada, e nomean
do o Juiz curador ao ausente, com cllc correrá o feito os 
seus devidos termos. 

Art. 55. No c.1so de ser feita a cilaçno com hora ecrta , 
será admiltido o procurador que se apresentar volunlnrin
mentc para responder á ac~ão , com procuração bastante an
terior c especial , c com cllc correrá a causa. 

Art. 56. O Artigo 4-7 não comprehcndc o coso de haver 
procurador bastante , especial ou geral , para receber c pro
por acções durante a nuscncia de seu constituin!c , sendo 
porêm necessnria a citoção da mulher do réo ou do execu
tado, se versar a questno sohre bens de raiz , c não houver 
procuração especial della. 

Art. 57. Accusada a primeira citação em audiencia , se 
não comparecer a parte cilndn por si ou por seu procurador, 
seguirá a causa a sua revelia até a final; mas em todo caso 
comparecendo a parte Iançatln ser;i ndmittida :1 pro~egnir nn 
fCito nos termos em que e~ te se nchtu·. 

·I 
I 
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Art. 58. Nao comparecendo o autor por si ou seu pro
curador para fazer nccusar a eitacllo·, ·ficará 'esta eircumdu
cta, sendo o _réo absolvido· da·. instancla; e nfio será nova
mente citado sem que.,o autor' mostre Ira ver pago ou depo
sitado as custas em Juito. 

Art. 59. A citaçao inicial da cansa torna a cousa li
tigiosa; induz a. litispcndencià ; previne a jurisdicçno , salvo 
sendo m1lla ou circumducta n citdçfio; interrompe a prc
scripçfio , e constitue em mora o devedor nas causas em que 
uno he nccessaria a conciliação (§§ I. •, 2. •, 3. • e 4. • do 
Art. 23). 

CAPITULO Jll. 

Do foro competente. 

Art. 60. As acções commerciaes scrno propostas no 
foro do domicilio do réo. 

Art. 61. · Se forem •mai~ de hum os téos slrnulta
neamente ·obrigndos; c ·diversos os domicilios, podem sêr 
todos demandados naqncllc que o autor escolher. 

Art. 62. Todavia obrigando-se a parte expressamente 
no contracto a responder em lugnr CCito , ahi será de
mandada , salvo se o autor preferir o foro do domicilio. 

Art. 63. Os herdeiros, successores, ccssionariôs, os 
chamndos á autoria , os assistentes ; · oppoentes responderão 
no foro em que corre a causá. 

Art. 64. A ohrigaçno do foro do contrario (Art. 62) 
passa para os herdeiros, · succcssores, c ccssionarios. 

CAPITULO IV. 

Da acção ordinaria e sua proposição. 

Art. ,65. Esta actfio he competente em toda~ as causas 
para as quacs não estiver neste RegulaJ:pento determinada al
guma aceno summaria, especial, oú executiva. 

Art. 66. A acção ordinaria será iniciada por huma 
simples petição que ··deve conter: • · 

§ 1. • O nome do autor c do• réo ; 
§ 2. • O contracto , transacçno, on facto dos quaes m

sultar, segundo o Corligo , o direito do nntor, c n obri-
gaçno do réo ; ~ 
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§ 3. • O pedido com todas as especificações e estima
tiva do valor quando niio for determinado ; 

§ 4. o A indicação das provas em que se funda a de
manda. 

Art. 67. A petição inicial póde reduzir-se a requerer 
simplesmente a citaçno do rLio para ver propor•se a acção, 
cujo objecto e valor serão sempre declarados. 

Art. 68. Na audienda para a qual for o réo citado 
deve o autor propor a acção, oiTerecendo a mesma petição 
inicial, ou no caso do Artigo antecedente outra com os 
requisitos do Artigo 66 

Art. 69. Com a acção he o autor obrigado a ajuntar 
os documentos em que se ella funda. (Art. 720). 

Art. 70. Se sobrevier legitimo impedimento, pelo qulll 
não possa o autor propor a acçiio na audiencia para a 
qual . foi o réo citado , accusada a citação, ficará ·a pro
posição da acção diiTerida para a audiencia seguinte. 

Art. 71. Se na seguinte audiencin o autor não pro
puzer a acção , será o ·réo absolvido tia instancia. 

Art. 72. Se forem muitos os réos; c não puderem 
ser todos citados para a mesma audiencia , serão accusadas 
as citações á medida que se fizerem, e a proposição da 
acção terá lugar na audiencia em que for accusada a ul
tima citação. 

Art. 73. Proposta a acção, na mesma audiencia se 
assignará o termo ·de dez dias para n contestação. 

CAPITULO V. 

Das cxcepções. 

Art. 74. Nas causas commerciaes só tem lugar. as se-
guintes excepções : 

§ t. o De incompetencia c suspeição do Juiz ; 
~ 2. • De illegitimidade das partes ; 
~ 3. o De litispendencin ; 
~ 4. o De cousa julgada. 

' I 

Art. 75. As outras excepç.ões ou dilatorias ou pe-
remptorias constituem ma teria de defesa, · e serão allegadas i. 
na contestação. 

Art. 76. As excepções que respeitno á pessoa do Juiz 
serão oppostas em primeiro lugar , c são inndmissiveis de
pois de outras ou com outras. 

I 
J 
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A ~o suspeição precc~e á ~o incompeloncia. 
Art. 77. As demais excepções devem ser oppos!as con

junclamente no termo assignado para a contestação, e niio 
po~em ser admitlidas depois della, ou do lançamento res
pectivo. 

Art. 78. Da excepçiio se dará visto ao autor por cinco 
dias para impugna-In, findos os quacs o Jniz n rejcitar/1 
nu rcceber;í. 

Art. 79. Sen~o recebWa, será posta em prova com 
huma dilação ~e dez dias , depois da qual , conclusos os 
autos .com ns provas pro~uzi~as, c sem mais allcgnçõcs, o 
.luiz julgará definitivamente. 

Art. ·so. Sendo r~jeitnda , so nssigmmi novo termo ao 
réo para n contcsta~iío. 

Art. 81. A cxcepçiio de suspeiçfio deve ser opposla 
em nudicncia, e ofTerecida por Advogado. 

Art. 82. Se o Juiz reconhecer a suspeiçiio, o Escrivlio 
officiará ao Substituto, declarando que lhe compele a de
cisão ~o feito entre partes-F. c F. ,-por se haver reco
nhecido suspeito o Juiz- F. 

Art. 83. Se o Juiz não reconhecer a suspciç.ão , ficará 
o feito suspenso até a decisão ~a suspeição, c o Escrivão 
remetterá immediatamente os nulos á Autoridade competente. 

Art. 8'~. O conhecimento da suspeição compele: 
§ 1. • Ao Tribunal do Commercio ; 
§ 2. o A' llelaçiio, nos lugares onde não houver Tri

bunal do Commercio ; 
§ 3. o A Autoridade Judiciaria, que substituir no Tri

bunal do Commercio onde não houver llelnção. 
Art. 85. 1\emc!thlos os nulos , e sendo conclusos, de

cidirá o Tribunal preliminarmente se he legitima a sus
peiçno. 

Art. 86. A suspeiçiio he legitima sendo fundada nos 
~cguintes motivos: 

§ 1.' Inimizade capital ; . 
!\i 2. o Amizade intima; 
!\i 3.0 Parentesco por consanguinidade ou affinidadc até 

o segundo gráo , contado segundo o Direito Canonico; 
§ 4.' Particular interesse na decisno da causa. 

Art. 87. Nu o sendo legitima a suspeição, será a pnrte 
condemnada nas custas em tresdobro , e a causa prose- I , 
guirá seus termos. 

Art. 88. Sendo legitima a suspeiçiio, o Tribunal on
~·ir:'! ao .Tniz nprnzando.Jhe termo razoavel. 



Art. 89. Findo o termo da audicncia, cobrados os autos, 
~cndo . mister, seguir-se-bo a dilação das provas, que será 
de dez dias , c ouvidas as partes no termo de cinco dias 
assignado a cada h uma dellas, o Tribunal decidirá defini
tivamente c sem recurso a suspeição. 

Art. 90. Se proceder a suspei~.ão pagará o Juiz as 
custas , e n causa sera devolvida ao Substituto. 

Arl. 91. Nilo procedendo a suspeição , proscguir1l a 
cuusn , c a parte pagará as cnsh1s. 

Art. 92. As excepçõcs de -lilispendcncia c cousa jul
gada- para procederem , carecem do requisito de idcnti
tlnde de cousa , causa e pessoa. 

Esta itlentidade será regulada pelo Direito Civil. 
Art. 93. Considera-se pendente a ar.~;.ão para induzir 

a -litispendencia, -quando a citação h e uccnsada em au
tliencia. (Art. 59). 

Art. 94. · O Tribunal tio Commcrcio, ou a Autoridade 
que o substitue pódc impor a multa de 50 a 100 ;t!> á parte, 
que com manifesta má fé,, c calnmniosnmcnte propuzer sus
pci~ão. 

Art. 95. A suspeiçilo não tem lugar na execução, 
salvo a respeito dos embargos de 3. •, e preferencias. 

CAPITULO Yl. 

Da contestação. 

Art. 96. A contestação deve conter simplesmente a 
cxposiçilo dos motivos c causas que podem illidir a acçao. 

A clla se devem ajuntar os documentos em que se 
funda (Art. 721.). 

Art. 97. Na contestação deve o réo inserir, antes da 
allegação da ma teria de defesa, a arguição das nullidades de 
conciliação , acção , citação , c de todos os netos , c termos 
que tiverem occorrido até o ponto da contestação. 

Art. 98. Quando da contestação constar a arguição 
de nullidade, o Juiz tomando dclla conhecimento verbal e 
summario em audiencia,. ou mandando que os autos lhe 
seja o conclusos, supprirá ou pronunciará a nullidade como 
for de direito e se prescreve no Titulo- Das Nullidades.-

Art. !J!J. Nao sendo a contestaçao olferecida no termo 
assignado , segui r-se-ha a dilação das provas. 

Art. 100. Mas se o réo allegar legitimo impedimento, 
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será o termo }lrorogado por mais cinco dias, findos os 
qpaes será a causa posta em prova. 

Art. t01. Olferecida a contestação, terão vista por dez 
dias cada hum , o autor para replicar, c o réo para tre
plicnr. 

Art. t 02. Se a conteslaçilo ou a replica , ou a Ire .. 
plkn forem por nega~·ão, u cansa rknr1i logo em provn ;-, rc-
4JtH~rimcnlo de nl~uma Uus partes. 

Ua mesma li'mnn se proceder1.í, quando o autor não rcplip 
rnr ou o réo não trcplicur no termo· nssignado. 

t;.\1•ITULO Yll · 

Da reconren{'iio. 

Art. t03. Se o réo quizer reconvir ao autor, pro
porá a rcconYcnt:ão simnltancamcntc com a contestação no 
mesmo lermo para clla nssignado, c sem dcpcndcncia de 
previa citação do autor. . 

Art. to.~. l'roposla • reconvenção e olferecida a con
tcslatão, se assignará ao autor o termo ue t5 dias para a 
eontcstatão da rcconvcntiio , c replica !la actão. 

Art. t05. Vinuo o autor com a referida contestação 
c replica, se assignará ao réo igual termo para a replica da 
rcconvcntão, c !replica da acçilo , e finalmente se uará ao 
autor vista por dez !lias para a !replica da reconvenção. 

Art. 106. Se o autor e réo não olferecercm a con
testação , replicas, c treplicas nos termos assignados, ou 
cllas forem- por Jlegatão,- seguir-se-ha o •1uc está deter
minado no Capitulo antecedente. 

Art. t 07. Ao autor allcgando legitimo impedimento 
se concederá o mesmo favor concedido ao réo no Artigo tOO. 

Art. tOS. Nao tem lugar a reconvenção no caso es
pecial do Artigo HO do Codigo. 

Art. t09. A reconvenção será julgada conjunctamente 
com a acção e pela mesma sentença. 

Art. 110. A reconvenção induz a prorogação da ju
risrlil'ção commcrcial , com cxccpçüo da acção cível que for 
real , ou mi:da de real e pE>ssoal. 

I 

I 
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CAPITULO Vlll. 

Da autoria. 

Art. ti 1.. Autoria, hc o neto pelo qual o réo, sendo 
demandado, chama a ;Juizo aquelle de quem houve a cousa 
<Jile se pc<lc. 

Art. 112. Compele a nntoria somente áqucllc que 
possue em seu proprio nome. 

Art. 1 I 3. Se o réo honve a cousa tle outrem, reque
rerá u sua citação na mulicncia em que for proposta a 
acç.ão. 

Art. 1 U·. Se o chamado á autoria morar na mesma 
l1rovincin ou em lngm· incm·to, SCI'ii a cnmm suspensa até 
vcrilicar-sc a citaç.ão pessoal ou edital ; se porêm morar fóra 
da Provinda ou do Imperio , proseguir;í a causa não obstante 
a expedi~l!o da precatoria. O .Juiz marcará o prazo dentro 
do fJltíll deve o rl~o fazer •~ssns citações. 

Art. 115. Vindo n .Juizo o chamado á autoria, com 
ellc proscguirú a causa sem que seja licita no autor a es
colha. de litigar com o réo principal , ou,com o chamado á 
autorm. 

Art. 116. O chamado á autoria receberá a causa no 
estado em que ·se achar, sendo-lhe licito allegar o que lhe 
convier, c ajuntar documentos. 

Art. 117. A evicção ter•i lugar por acçüo competente, 
c a respeito delta se procCilcr;i'como determina o Artigo 215 
do Codigo. 

CAl'lTULO IX. 

Da opposição. 

Art. 118. Opposiçno he n ac~.no do terceiro que inter
vem no processo para excluir o autor c réo. 

Art. 119. A opposição corre no mesmo processo simul
trineamentc com a ac~.ão, se h c proposta antes de assignada 
a dila~iio das provas; se sobrevier depois de nssignada a di
lação , seroi tratada em processo separado sem prejuizo da 
causa principal. 

Art. 120. Para a opposi~ão não hc de mister citação 
das partes : o terceiro oppoentc ajuntando pt·ocura~ão pe
dira vista dos autos , que lhe sení continuada por einco dias 
depois da !replica da acção. 
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Art. 121. Proposta a opposiÇllo, se assignarao ao autor 
c réo por. seu turno para contestarem e replicarem , c ao 
oppoente para treplicar os mesmos termos fixados no Capi
tulo 6.• 

Art. 122. A final arrazoará primeiro o oppoente e de
pois e suecessivamente o autor e réo , e a acç.ao e opposiçao 
serão simultaneamente julgadas pela mesma sentença. 

CAPITULO X. 

Do assist811te. 

Art. 123. Assistente he nquelle que intervem no pro
cesso , para defender o seu direito. juntamente com o do 
autor ou réo. 

Art. 124. Para ser o assistente admittido he preciso 
que elle allegue o interesse apparente que tem na causa , 
como se he fiador, socio , consenhor de cousa indivisa , ven
dedor da cousa demandada. 

Art. 125. O assistente póde vir a Juizo antes ou de
pois da sentença, mas recebe a causa no estado em que 
se ella acha, e deve allegar seu direito nos mesmos termos 
que competem áquelle a quem assiste. 

Art. 126. O assistente nao póde allegar incompeten
tencia, ou suspeiçao. 

CAPITULO XI. 

Da dilação das provas. 

Art. 127. Posta a causa em prova , assignar-se-ha na 
mesma· audiencia huma só dilaçao de vinte dias, e esta 
dilaçao correrá independentemente de qualquer citaçao. 

Art. 128. Se alguma das partes, ou na acÇlio ou na 
centestaÇlio, tiver protestado pelo depoimento da parte con
traria , a demora que esta tiver em depor na:o prejudica a 
outra parte. 

Art. 129. Para ver jurar as testemunhas serllo cita
das as partes ou seus procuradores, com designação do dia , 
e hora, e bem assim do lugar se nao for o do costume. 

Esta citaçao péde ser logo feita na· mesma audiencia 
em que a causa se põe em prova. 

Art. 130. O rol das testemunhas com os respectivos 
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característicos será depositado em mllo do Escrivão 24 horas 
antes da inquirição, sempre que a parte o requerer. 

Art. 131. Tendo alguma das partes testemunhas fóra· 
do Termo, deverá protestar por carta de inquirição ou na 
acção ou contestaçao ou em audiencia, mas nunca depois de 
assiguada a dilaçno das provas. · 

Nesse protesto devem ser indicados os artigos ou factos. 
sobre os quaes serno inquiridas as testemunhas. 

Art. 132; Na carta de inquirição , alêm da inserção do 
protesto e indicação dos artigos ou factos sobre os quaes 
deve de versar a inquiriç.ao; se fará declaração da dilaçao 
que o Juiz assignar , conforme a _distancia e difficuldades da 
communicação. · 

Art. 133. A carta de inquirição nllo póde ser de
negada para dentro ou fóra do Imperio ,' se nllo nos casos 
em que o Codigo nllo admitte a prova testemunhal. 

Art. 134. A carta de inquirição para dentro ou fóra 
do Imperio só h e suspensiva : 

§ 1. • Havendo accordo das partes por termo nos autos; 
§ 2. • Quando o contracto, ou o facto que forem objecto 

principal da demanda tiv~r acontecido no lugar para o qual 
se pede carta de inquirição, e:ao Juiz parecer essa prova 
micessaria. 

Art. 135. Se a carta de inquirição, quando he sus
pensiva nllo chegar no termo assignado, prosegulrá o processo, 
se a parte o requerer. 

Art. 136. Quando a carta de inquirição for suspensiva 
e vier depois do lançamento, ou quando nllo for suspensiva 
se ajuntará aos autos como documento ou com as allega
ções finaes , ou com as razões de appellação , ou com os 
embargos que silo admissíveis na causa e execuçao. 

Art. 137. Dentro da dilação serllo citadas as partes 
ou seus procuradores com indicaçao do dia, hora , e lugar 
para extracção ou conferencia dos traslados e publicas fórmas 
(Arts. 153 e 154). 

CAPITULO Xll. 

Das provas. 

Art. 138. SUo admissíveis no Juizo Commercial as pro
vas seguintes : 

§ 1. • As escripturas publicas, e instrumentos , que sao 

~------------------"-r--------~-----------
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eomo Ines considerados pelo Codigo Commcrcial , c Leis 
Ci\"is; 

§ 2. • Os cscriptos particulares; 
§, 3. • A confissão judicial; 
§, 4. • A confissão extrajudicial ; 
§, 5. • O juramento supplctorio ; 
§, 6.' O juramento in litcm ; 
§, 7.' As lcslcmnnhas; 
§, 8. • As presumpçõcs ; 
§, 9. • O arbitramento ; 
§, tO. O depoimento da parte; 
§, I I. As vestorias. 

Art. 139. A respeito das provas dos cml!raclos, guar
dar-se-1m o qnc está prcscripto no Codigo Commercial a 
respeito dos contractos em geral (Titulo V , rarte I ) , e de 
cada hum dclles em particular. 

SECÇÃO I. 

Dos instrumentos. 

Art. HO. Constituem prova plena nhsoluta : 
§ 1." As cscripturas, instrumentos publicos, e os uctos 

que sroo como taes considerados pelo Codigo (Arts. 21 , 52, 
569, 586 , 587 e 633) e pelas Leis Civis ; 

§ 2. • Os netos , authcnticos passados em Paizcs estran
geiros , conforme ás Leis respectivas , compctentQmentc lega
lisados pelos Consoles Brasileiros. 

Art. UI. Constituem prova plena relativa : 
§ 1." Os instrumentos parlienlarcs dos conlraclos com

mcrciacs entre as partes que os assignarem ; 
§ 2." Os cscriplos de transncções commcrciacs de qual

quer valo•· contra o commerciante que os assignar (Art. 22 
c fl,2fi do Codigo) ; 

§ 3.' Os livros commerciacs, nos casos c pela fórma re-
gulada nos Artigos 20, 23 c 544 do Codigo. , 

AI'!. 142. A prova plena absoluta ou relntiva admillc 
prova em contrnrio. 

Art. 1fl,3. A prcsumpçiio que a prova plena absoluta 
induz hc extensiva aos terceiros, quanto ti cxistcncia do con· 
traclo , c dos factos c aclos certificados no instrumento pelo 
omcial publico , por se hayercm pnssndo na presença dclle 
e das testemunhas. 
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Art. I V1. A presumpçno que a prora plena relativ• 
imluz he rcslricta ás portes contradnntcS e seus herdeiros , 
" compi'ehemle não só a existencia do eoutrudo, e dos netos 
e factos certificados no instrumento peio Ollicinl publico; por 
se ha~erem passado na presença delle e das testemunhas, 
mas tombem os aeto~ e fltctos referi tios , narrados, ou 
t~nuncinclos, se cllcs tem rcl!lçilo direetn ~om o t•.nnfrat:low 

Em todo ('USO os nl'los e fartos rrrer·idos • llat'l'adQS. 

ou cnuuciados li1zcm JH'Ol'H_ piPrHt t•nnfm arpu~lle que os rr
ferc, nurra ~ ou cnmwin. 

Mt. Hi>. Nno tem fé •·m Juizo os instnnnentos pu
hlicos olt pm·ticularcs . c tfuacstJtter doemnenlos : cuncellados, 
raspadns, riscados, borrados em lugar !'uhstandal, c sus
peito, salvo provando-~m qne o ,·ido lf1i li~ilú pela pnrte 
!nteressalla nelle. 

Ál't. fl(i. Tamloem nâo produzirfto ••lfeito os in~tru
mentos publicas, ou particulares; c quaesqucr f.locumcntos 
emendados on entrclinhados em lugar sul:otandal c snsprito, 
ll<in sendo n emenda com~clenlcmcnlc n·sahnila. 

Ar!. 1!17. Silo inadm<ssivels no Juizo Commercial quoes
(fUCI' cscriptos c.ommerciacs fie obrigacõcs contrahidas no ter
rilorio llrasileiro , (fuc não forem exarados no idioma do Im
pcr·io; salvo sendo estrangeiros todos ns roiltrahcntes; c 
neste caso dcvcrDo ser apresentados competentemente tra
duzidos em lingua nacional (Art. 125 Codigo). 

Art. U8. A tmducçao, salva a disposição do Artigo 62 
do Codígo, será feita pelos interpretes nomeados pelo Tri
bunal do Commercio, e na falia ou impedimento destes por 
hum interprete nomeado pelo Jni1. á apmzimcnto das J•ar
lcs (Arts. f() c (i2 Codigo). 

Art. 149. A traduc~ão feita nn fórma do ArtÍf(o an
tecedente tem fé publica (Ao-!. 62 Codigo). 

Ar!. 150. O original S<'r<Í cxhihido logo qnc alguma 
<las partes requerer. 

Art. 151. As disposiç<ies dos Artigos antecedentes silo 
extensivas aos •elos au!henlicos, escriptos de obrigações com
mercincs passados em Paiz estrangeiro , e a lfuacsquer docu
mentos e livros escriptos em diversa lingoa. 

Ar!. 152. Entre os escriptos particulares 1 que servcon 
de prova no Juizo Commerciol on por si sós ou ncnmpa
nhauos de outras provas, comprehendem-se : 

§ I.' Os instrumentos de contractos; 
§ 2. n Os eseriptos di~ I 1"311S11t'~Ües ('OilllllCI'rines ' f~ 110-

t.:IS promissnrirts : 
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§ :1.' A rorresponucnda epistolar; 
:\j .~." As quitações e r·ecibos ; 
~ 5.' As contas commerciaes, balanços , facturas , mi

nutas de contractos, e negociações, ou nao reclamadas, ou 
escriplas, ou assignadas pelas partes contra as quaes se pro
duzem; 

§ G.' As notas do capitno do navio, o rol da equipa
gem da matricula (Art. 5'13 Codigo). 

Art. 153. Ajuntando-se copia , publica fórma, ou ex
tracto de algum rlocumcnto original, feito sem citação da 
parte (Art. 13i) , não farão prova, salvo sendo conferidas 
com o original na presença do .lniz pelo Escrivão da causa , 
ou por outro ((UC for nomeado para esse fim, citada a 
parte ou seu procurmlor, lavrando-se termo dn conformi
dade ou dilferenças encontradas. 

Se a parte interessada convier em que seja dispensada 
a conferencia, as sobreditas copias , publica fórma, ou ex
trado, H&lcr:io contra c11a, mas·não contra terceiro. 

Art lá!~. As ccrtidücs extrahidas. das Notas Publicas ou 
uns untos pelos Tabelliães ~ f.scrirãcs fazem prova indc
JWnd~ntementr da <·nnfercnria. 

Art. tr,;;. A confissão somente vale sendo livre, claro, 
certa , eum expressa cmxsa, · vcr:mndo sobre o principal 9 

nno sobre o m·ecss.orio, s.ctuln feita pela parte em pessoa , 
ou por proeurador bastante e com pode1·es espcciaes. 

Art. 15G. H c indivisivel, para nao ser acccita em parte, 
e rejeitada em parte, ~c outra pro\·a não hom·er. 

Art. 15i. f.onstituc prov:1 plcna-relaliva,-esó póde 
~~~r retractada por erro de facto. 

Art. 15R. Sana c re1·alida o crm da acção e .do pro
rcsso, salvo o p1·ejuizo de terceiro. 

Art. 15!1. Nfio póde supprir a cscriptura publico e par
ticular, quando c lia hc da eS><encia ou substancia do con
tracto , como no caso dos Artigos 265, 301 , 303, ~68, 569, 
;,sn. 633 e 66G do Codigo. 

Art. HiO. Só pódc ser feita pela pessoa rtuc está na 
H\Tc administnu;ão dos seus bens. 

Art. 161. Somente prejndit'n no confitente, aos seus 
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herdeiros, e nlío ao terceiro ainda que seja cohcrdeiro, eua
brigado ou socio. 

Art. 162. A confissão tem lugar ou por termo nos 
autos ou em depoimento, ou nas respostas ao Juiz, ou no 
acto da conciliação. 

Art. 163. A confissfio extrajudicial sendo verbal só he 
admissi\'e) nos caso~ em que o Corligo nao exige a ]trova 
littcral. 

O Juiz lhe dará a r.; que c:onfot·mc o direito ella me
recer. 

Art. 16!~. A confissão exlt·ajudidal por cscripto terá a 
mesma fé, que compete no instrumento em que for ella feita. 

Art. 165. Sendo n. confissão vaga c equivoca, o. Juiz 
mandará que a parte a dedarc c explique , r se recusar será 
interpretada contra clla. 

IJo jurtWIC/I(o ,o:uppft'lorio. 

Art. 1H6. O juramento snppletorio somente he admis
sivel ou nos casos expressos. no Codigo (Arts. 20 e k 12), ou 
nas demandas cujo valor uno exceder a liOO;ti>OOO. 

Art. J67. Não pc\dc ser deferido se não pelo Juiz. 
Art. 168. Nilo tem lugar nu •Juando a pmva he plena, 

ou quando mlo ha prova nlguma. 
Art. 169. A l'ccus;l do jtu·ameu{tJ importa {lerempça.o 

da acçao ou excepçno. 
Art. 170. Só 1•óde Sl't' do>feriolo ,j pessoa '1"" lenha 

razao de saber do faclu. 
Art. 171. He ~u~ccplin~l de impuAmu;ão e n .lniz pód~ 

rejeita-lo. 

Do junmu!ulrJ m litcm. 

Art. 172. O juramento in !item tem lugar quando o réo 
deixa de restituir ou de apresentar o deposito , ou o pe
nhor (Art. 272 Codigo) , ou quando aliena cousa litigiosa. 

Art. 173. O .Iuiz, previamente informads por peritos, 
estabelecerá a taxa até n •1nnl somente pMe ser crido o ju. 
rameoto do autor. 

Art. 174. Este .inramcnto ,.; póde ~er prc•ta~n pel~ 
propria parte. 

L__ _____ --------- -----r-----,---------' 
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/)as tc.<lenumlws. 

Art. tifl. .\s t~stemunhas devem ser jurumeutadus con. 
forme a Heligiiio tlc eatl;t hnrna, excepto soe lbrcm de tal ~cita 
')liC prohih!l n jlll'illl\CIILO. 

Art. 17ti. IJevem declarar seus nomes , pronomes , 
idades, profissão , estado , domiCilio ·ou rcsidencia, se sfio 
pnreutes, em t(UC gnlo, amigos ou inimigos, ou dependentes 
dt~ nlgmnm~ das partes. 

Art. I i7. Não . pódem ser testemunhas o ascendente , 
dcsccndcntu, rnarillo, mnlher, par(mtc.consonguinco, ou ·nllin 
por Direito Canonko ntl! o :!. " gnío, o cscrnvn , e o mcnol' 
de H annos. 

Art. 178. Su alguma testemunha houver do auscnlar~sc, 
nu por sua araw.:nt.la iUiulc ou estado va.lctmlinario hou,·c1· 
receio de que no tempo da prova já não c'ista, poderá, ci· 
tadn o parte, ser inquirida á rcquel'imento dosintcressmlos, 
aos quacs será entregue o depoimento para dellc se servirem 
f]Uandn c como lhes t'orwicr. · 

Art. Ji!J. .\s testemunhas serão pe,·guntadas ou rcpcr" 
guntadas somente sobre os r netos allegados na acçi!o, con" 
testaçfio, replica c trepllra, e suas circumstanclas. 

Art. J 80. As testemunhas podem comparecer indcpcn" 
deu temente da citação; mas se r orem citadas e na o com" 
parecerem serão eondu;,;idas debaixo de vara , e o Juiz pro
ecderá contm cllas conrormc os Arli!los 212 § 2.' do Codigo 
rio Proi'.I'SSO Crimirml I () r,:t da Lni de !l elo Dezembro de 
tS\1. 

Art. 1RI. As testemunhus serão inq11iridas pelas pm
prias parlf~s qnc as prodnzirom ou por seus Advogados on 
procuratlorcs , e rcpcrguntatlas c contestadas pela parte con
traria, ou por !iCUs Adrogados, ou prOC\\fn{lores : os de
poimentos serão cscriptos pelo J<:scriv:lo, c rubricados pelo 
Juiz que assistirá 1í iqquirição pnn\ deferir juramento tis 
lt•str.munhas, e manter a ordem. 

No neto da inquirição poderá o Juiz fa1er ás teslemu., 
nhus as perguntas que julgar eonvenientes. 

Art. 182. lle inadmissivel a prova tcstemnnhal: 
§ t . " Para prova dos contraclos que, r.onforme o Codign . 

s1'1 (lorlcm ser pronulos por esflripln . ou ('H.io ntlor rxrc<k! 
" .wn ;ill noo ; 
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% ;!. " f.:ontra ou alêm do contcudo do instrumento de 
sociedade (Art. 300 Codigo). 

Art. 18:1. Quahtner que seja a quantia do contraeto, a 
prova testemunhal be admissivel como subsidiaria ou com· 
plemcntar de outra prova por escripto, 

Da.• presumz>ç<ie.<. 

Art. 18.1.. As presnmpç<ies Jegaes ou são nbsolntas, ou 
eondicionacs. 

Ar. 18;), São presump(•õcs legue.< absolutas os factos, 
ou aclos <JUe a Lei e~pressnmcnte estabelece como verdade , 
!'linda que haja prova em contrario, como--..n cousa julgnda.-

Art. 186, Presutnpçilo legal condicional he o facto, 
ou o acto que a Lei expressamente estabelece como verdade, 
em quanto wio ha prova em contr·ario (Arts. 200, 305, 316, 
!~32, fl-33, l~ill, '~íll, o outros Codigo). . 

Estas presumpções dispcnsão do onus de prova áquello 
que as tem em seu favor. 

Art. 187. l'resumpções eommuns são aquellas que a 
Lei não estabelece , mas se fundão naqulllo que ordinaria
mente acontece. 

Estas presumpções devem ser deduzidas pelo Juiz, con· 
forme as regras do direito , o com prudcncia c discerni .. 
mento. 

Art. 188. As presumpçiícs commnns sfio ndmissi1•eis nos 
rncsmos f'iiSos Clll (tllc o lw '' prom tPsiPmunhnl. 

SEC(,;.\o \'Jl. 

Do arln'trameuto. 

Art. 189. O arbitramento terá lugar ou nos casos ex· 
pressos no Codigo (Arts. 80 , 82 , 95, 1 !M., 201 , 209 , 
215, 217, 749, 750, 771) e outros), ou quando o facto 
do qual depende a decisao final carece ·do juizo , informa~<io , 
ou avaliação dos homens da arte, ou peritos. 

Art. 190. Quando ás partes convier o arbitrnmento, 

o' 

devem requere-lo na acçi!o, contestaçilo ou allegações tinaes. . [ 
Art. 191. Proceder-se-ha ao arbitramento na rlilaçr.o 1 

prohat.oria , !'cndo ;:mteriormente rcquerirlo pP!as partes, on 
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nos c.asos em que o Codigo o edge: terá porêm lugar a 
tina) quando for decretado pelo Juiz ou ex-officio, ou á 
requerimento das partes. 

Art. 192. A louvação será feita na audiencia aprazada, 
nomeando cada huma das partes os seus arbitradores em nu
mero igual. Este numero será marcado pelo Juiz salvo se 
a:-> partes ac.cordarem em hum só. 

Art. 193. :\:a· mesma audiencia nomearão as partes o 
terceiro arbitrador, e -se. não se accordarem será a uomeaçao 
lcita pelo Juiz dentre as pessoas propostas por elles em 
numero igual. 

No caso de revelia de algumas das pat·tes , a nomeação 
do terceiro se fará sem dependencia de proposta. 

Art. 19'~. Ao Juiz compete a norneação..,dos arbitra
dores ou á rerelia das partes, ou quando o arbitramento 
fm· ex-o!Ucio, ou quando homer segundo arbitramento 
por divergencia dos Ires arbitradores (Art. 200). 

Art. 195. No mesmo acto e audiencia, depois da lou
vação das partes 01.1 nomeação do Juiz, podem as mesmas 
partes averbar de suspeito o arhitmdm· ou arbitradores, lou
lados , ou nomeados. 

A suspeição siÍ pódc fundar-se nos motivos declarados 
no Artigo 86. 

Art. 196. O Juiz na mesma audiencia ou até a se
guinte tornará conhecimento verbal e summario da questão , 
reduzindo á termo a suspeição, interrogatorios, inquiriçao e 
demais diligencias a que proceder e a sua decisão , da qual 
11:io haverá recur!"o. · 

Art. i97. 0.; lrcs arbitradores consnltar:io entre si • e o 
que resoh·erem por pluralidade de votos ser<Í reduzido á e~
cripto pelo terceiro arbitrador e assignado por todos, cumprindo 
ao vencido declarar expressamente as razões de divergencia. 

Art. 198. Se nenhum accordo houvm· , e forem os Ires 
arbitradores de opinião diversa, cada hum escreverá o seu 
laudo como entender , dando as razões em que se funda e 
impugnando os laudos contrarios. 

Al't. 199. O arbitramento no caso de accordo, ou os 
laudos, havendo divergcncia, serão escriptos em termos claros 
e precisos e conforme aos quesitos propostos. 

Os quesitos dos Advogados serão apresentados na au
diencia da louvação , e os do Juiz virão insertos ou men
cionados no despacho pelo qual for o arbitramento decre
tado ou aprazado. 
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Art. 200. O Juiz não he atlstriclo ao arbitramentf) 
e póde mandat· proceder a segundo no caso de divergencia 
dos Ires arbitradores. (Art. 198.) · 

Art. 201. Nomeados os arbitradores, serão noticfiados 
para prestar juramento. 

Se ni!o acceitarem a nomeação proc~dcr-sc-ha a novo 
arbitramento. 

Art. 202. Prestado o juramento, se nao comparecerem 
no dia e lugar designado, on não derem o laudo , ou concor
rerem para que o arhilramento nao seja feito no term() 
assignado, que o .Juiz prorogará razoavelmente, serão mul
tados de 50 a 100 ;tt>, e pagariio as custas do retardamento 
e despezas do novo arbitramento, ao qual se procederá no
meando o Juiz o arbitrador ou arbitradores em lugar dos 
que faltarem. 

Art. 203. A referida multa hc municipal e será co
brada executivamente. 

Art. 20.L Todavia sení transferido o dia do arbitra
mento , 011 prorogado ~ termo para clle assignado c não 
haverá lugar a disposição dn Artigo 202, se a part.c.runl.raria 
concordar na transfercncia ou prorogaçao. 

Art. 205. O Juiz deve denegar o arbitramento, quando 
o facto depende somente do testemunho commum , e nao 
do juizo especial de peritos, ou quando delle na o dependP. 
a dec.isl1o da cansa. 

su:ç:\o vm. 

Do depoimento da parte. 

Art. 206. O depoimento da parte prova plenamente 
contra clla, mas não a f.wor , e somente podem depor aquel
les , que estão na livre administraçiio de seus bens. 

Art. 207. Se a parte nllo comparece, ou comparece 
e não quer depor, he havida por confessa. 

Art. 208. Para que a parte seja obrigada a depor he 
essencial : 

S 1.' Que os artigos seJa o claros , precisos , nM con
tradictorios, ntío criminosos, na o diffamatorios , e nem meM 
ramente negativos; 

§ 2.' Que os artigos versem sobre ma teria de facto, e 
sobre consa certa , e prrtenccnft.' ou connexa com a cau~n. 
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Da vestoria. 

Art. 209. A vcstoria tem lugar ou sendo requerida 
pelas partes, como no arbitramento (Art. 190) , ou ex-officio , 
ou nos casos prcscriptos nO Codigo. · 

Art. 210. Re n vestoría depender de arbitramento pro
ccder-se-ha a elle na fórma indicada nos Artigos J 8!l até 205, 
com ns diflbrcnças seguintes: 

§ 1." O arbitramento ou os laudos divergentes serão cs
rriptos no auto de vestoria pelos arhitradm·es; 

§ 2. • Alêm dos quesitos escriptos [Art. 199) , poderão o 
.Juiz e as partes dirigir aos arbitradores no acto da l'esto
ria ns perguntas · con\'enícntcs. 

Art. 211. No exame dos livros proccder-se-ha como 
dispoem os Artigos 17 até 20 do Codigo. 

Art. 212. O Juiz terá em attençilo, nàs vestorías que 
houverem lugar )JOr occasiilo de avarias g•·ossM , a dispo
siçilo dos A rti!(OS IH 8 c 772 do Codigo. 

Art. 21:3. A vestoria não tem lugar: 
§ I. • Quando o fado for somente susceptivel do jui1.0 

1lc peritos; 
§ 2.• Quando a ínspecçiio occular for ímpraticavel em 

razuo da natureza transeunte do facto; 
§ 3. • Quando ella for desnecessaria á vista dos provas; 
~ 4. o Quando for inutil em relação á questao. 

Art. 214. O Juiz, aMm das testemunhas do neto, cha
mará ou ex-officio ou a requerimento da parte as teste
munhas do facto, ou informadoras. 

Art. 215. A vestoría será reduzida a auto assignado 
pelo .Juiz, partes, Advogados, arbitradores e testemunhas. 

sr;cçXo x. 

Da proca do.f l~.<os commcrciaes e do costume em geral. 

Art. 216. A prova dc3 usos commerciaes dos Paizes 
estrangeii'Os (Arts. 42!, e 673 § 3. o Codigo, c 3.' do Regula• 
mento) deve consistir: 

• $ 1. • Em certidno ettrahida da Secretaria do Tribunal 
do Commercio, se do lirro competente constar nlgum .as
"~ento tio mc!ô!mo TrihnnnJ ~nhrc o uso nllc~:ulo ; 
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§ 2." Em algum udo nuthentico do Paiz ao qual se rc• 
fere o uso , competentemente legalisado pelo Consul Brn· 
sileiro. 

Art. 217. Contra o assento do Tribunal só he admis
sivel algum acto authentico do Paiz ao qual se refere ri uso: 
íllide-se lambem a prova do neto uuthentico, provando-se que 
Rlle uno he authcntico conforme a Lei do l'aiz em n •1nal 
foi passado 

Art. 218 Nos casos que conforme o Codigo (Art. 15!o, 
t69, 176, 186, 201, 2!l1 c outros) slio regulados pelos 
m;;os cmnmcrcincs das Pra~as do Drasil, devem . esses usOs 
sm· pronu.los ou por assento do Tribunal tio C~ommcrdo; lo· 
mado conforme o rcspecti\·o Hegimento, ou mu falta de as
sento por hum aUestatlo 1lo mesmo Tl'ihnnnl snhm infor
mação da Prnça. 

Art. 219. Quando sohrc o uso allcgado houver assento 
do Tribunal, a certídilo respectiva hasta para prova-lo, c con
tra cllc hc inadmissivcl l]llalqncr cnnlestaç-fio que ni'io seja 
sobre fi itlcnlillat.lc do r.nso : ~~nnlra o att(~studo hn :ulmis
sivcl qualquer prova. 

Art. 220. Nuo se considera como uso commercial o 
costume que houver em aJgmnn Província em que n:lo ha 
Praça de Commercio, c neslc caso rcgcrilo os usos da ))raça 
visinha. 

Art. 221. Nos casos rJIIC o Colligo manda que scjlio 
regulados pelo coslmnc gemi (A1·1. :!~J\. c onlros), !'iCI'iÍ e~tP
provaUo por qualquer gBnt~ro de pi'Ovn. 

A•·t. 222. O .Juiz 011 Tríhunnl que julgarem provado 
nlgnm uso commcrdal , rcmcUerclo copia da senlcn~;a on dc-
f•isão ao Tribunal do t:omrnrrdo. · 

(:,\PITUr.o XIII. 

f)"·' all••yaçúe.< finar.<. 

Art. 223 .. Na mesma audicncia em qu0- se derem por 
findas as dilações a. requerimento das partes, se .ossignarao 
dez dias {, carla lmmn dcllas pnra dizerem a fuud por Sf~U 
Advogado, dizendo primcim o nnlor· c depois o réu. 

Art. 22 .. \.. l"indo o termo , o J~c.rivrw cohrarú os nu
los com razões ou sem c IIns , c, se lindos c prep:H'11clos, os 
nmí logo conclusos ao .lniz. 

ArL 225. Com as mziies finaes poflerilo as partes c1jun-
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lar docmncnlos, qne não obliverão durante a dilação, ou 
aquelles que versarem sobre questões , que de uo1·o tenhão 
occorrido. 

Art. 226. Nas allegações finaes deverão as partes accu
mular todos os requerimentos que lhes convier, e se reque
rerem dcix:mdo de arrazoar, será o feito concluso sem novo 
lermo para as ílllcga('ões , e intlepcndCnte tle lançamento. 

Art. 22i. ·Se houver litisconsortes, dirão a final todos 
pnr hum sú A1lvogado .dentro do mesmo termo. 

Art. 228. ~c houver assistente á causa, este fará a 
~IHI nlh·gac;iio· por Ad,·ogado no mesmo lermo cnnjundarncntc 
,·nm a porte a quem assiste (Art. 12j), 

Art. 229. O oppocnte tení hum terrnn distineto para 
allcgar (.lrt. 121). 

f:.\ PITri.n X n·. 

Da sentenra d•f.nitiva. 

Art. 230. Se c'aminados os autos o .Iuiz entender ne
C'es~nria para julgar a final alguma diligcncia, ainda que 
lhe não tenha sido requerida nas allcgac;õcs finncs, a pmlení 
nrdenar , mrwcruulo para isso o prazo conveniente. 

Art. 2:31. Julgando o .Juiz que a causa se acha em 
rstado de ser dctitlida , (]ará sua ~entcnça dcfiniti"a, con
lle!nnando on ahsoh'cndo, em todo ou em pnrtc do pedido, 
~eg-nmlo for provado dos untos, dm'cmlo a condemnaçlio ser 
1le. con~n ou quantia certa, salro se a quantia sendo in
f'Prtn puder Hl'l' liquidada na exccm:uo . 

.Art. 2;32. A ~I'Hh~Hça deve ser clara , sumnmriando 
o .Juiz o peditlo c u contesfaçüo eom os fundamentos res
pectivos, motirando com precisão o seu julgado, c dccla
ramlo sob !i'na rcspousahilidadc a Lei , uso ou estilo em que 
~f' funda. 

Art. 23:i. O Juiz publicará a sua sentença em au
dicncia , ou a dará por publicada em mno do Escrivão, la
vrando este nos autos o termo competente. 

Art. 231. A sentença publicada em mão do Escrivno 
não produz effeito sem a intimação das partes ou seus pro
f'Uradorcs. 

Art. 235. A sentença publicada em audiencia, se a 
ella não, forão presentes as partes ou seus proeuradorcS: , 
mio produz e1Teilo sem a inlirnn~;in (Art. 722). 
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TITULO IJI. 

Das acções summaria.~. 

Att. 2a6. Sao summarias no Juizo Commerciaf e pro
cessadas conforme este Titulo: 

§ J.• As nc~ões de pequeno valor ou nfio excedentes a 
200:tj>OOO; 

§ 2.• As nc~ões relativas no ajuste c despedida dos in
!lividuos da tripolação (Til. V Parte H Cotligo), guardas-livros, 
feitores e caixeiros, (Til. III Cap. IV f'nrte I Codigo) ; 

§ 3. o As ac~~õcs paríf pngnmcnto 1Ic s:tlaríos, commis
sões, nlugneis, ou retrilmiçücs devi tias aos dcpositurios (Art. 
282 Codigo), guardas-livros, feitores c cai,ciros (Til. lii Cnp. 
IV Parte I Codigo), trapirheiros c administradores de ar
mazens de dcposilos (,\rt. !16 Codigo), fiadores (Art. 259 
Codigo); 

§ .i.." As ac~õcs relativas llO fornerirnr.nlo 1le \'ielnalhns 
c mantimentos para os·· navios; 

§ 5. • As ncçõcs que derivarem da condueç;1o c trans
porte, ou deposito de mercadorias (Cap. V c n Til. IH }'art. I 
Codigo), salva a exccpçllo do Artigo 308 .§ 2. • 

Art. 237. As acçõcs summnrias !iõcrão inicindas por 
huma pctiçno, IJliC deve ~~ontcr alóm do nome dn untor c 
rro: 

§ 1.' O contracto, transac~ão, ou f:t<:to rle que resnlla 
o direito do autor c obrign~ao do rfo, fOnfnrme a Legis-
lação Commerciol ; " 

§ 2. • O pedido com tndas as cspecifica\·rws " estimativa 
do l'Hior, quando uão for 1l,~tcrminadn; 

§ :1.' A indicaçao das pt·ovas em que >c funda " d,;. 
manda. 

Art. 2a8. Na andicncia, para a qual fot· o réo citado , 
presente eJie, ou apregoado e á sua revclin, o autor ou 
seu Advogado lerá a petirlio inicial (Ar!. 2:l7), a te da ci
taç-ão , e exhibindo o escripto do rontracto nos cnsos em que 
o Codigo o exige , e os documentos que t ivc1·, m:ptmí t.le 
viva voz n sua intenção e depositará o rol de testemunhas. 

Art. 2:J9. Em seguida o réo ou seu Advogado fará u 
defesa oral, ou por escripto, cxhibinrlo os €locmnentos que 
tiver c o rol de testemunhas:. 

Art. 2!10. Depois dn defesa terá lu~ar a inquirirãu 
dtts testemunhas, a qnal ~c nn:o for conelltida na ml'~ma 
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audicncia, será continuada nas seguintes, podemlo o Juiz 
marcar audiencias extraordinarias para esse fim. 

Art. 2.\ 1. Findas as inquirições , arrazoando ou re
querendo as partes o que lhes convier, ou verbalmente ou 
por escripto, o Juiz fará reduzir a termo ciréumstanciada
mcnte as allegnções e requerimentos ornes, e depoimentos 
das testemunhas, c autoado esse termo com a petição in i
da!, documentos, concilia~ á o, c allegn~ões escriptas, sení 
concluso ao Juiz. 

Art. 2.1-2. Conclusos os nntos o Juiz procederá ex
unido ou n requerimento das partes, ás diligencias neccs
snrias para .julgar a final, ou ao arbitramento nos casos 
em que o Cotligo o determina. 

A sentença do Juiz será proferida na audiencia se
guinte á conclusão do processo (Art. 2.\1), ou das diligencias 
•tnc lii'CI' decretodo (Art •. 2l2). 

Art. 2 11·3. Os depoimentos das testemunhas serão es
criptus por inteiro e não resumidos: 1.• quando alguma 
das Jlnrtes o requerer ;, sua custa: 2. • quando a prova for 
•omente testemunhal. 

Art. 2.\..'1. Se a sentença for de absolvição do pedido, 
e sú honrcr condcmnaçi\9 de custas para executar, não 
scní ncccssario extra h ir sentent;n, mas passar-se-1m mandado 
de penhora para o pngamcnto dcllas e dos dois por cento 
de Chnnccllnria. 

Art. 21,5. Esta fórma de processo hc extensiva a 
qnalqner acçiio, se as partes assim convencionarem cxpres
!'amcntc. 

T!TliJ.,O l V. 

t:.u• ITULO I. 

Da as.•iynaçiio de dez dias. 

Art. 2 116. Consiste esta acção na assignaçno judi~ial 
de dez dias para o ruo pagar' ou dentro delles allegar c 
provar os embargos que tiver. 

Art. 2.~7. Compete esta acção: 
!§ 1.~ As escripturas publicas , c instrumentos que são 

romo tacs cunsi.tlcrados pelo Cmligo e Leis Civis ; 
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§ 2. o Aos instrumentos de contractos commcrcincs; 
§ 3. o . As letras de cambio , c nqucllas que conforme o 

Codigo tem n mesma força c ncção (Arts. 425, 635 e 651 
Codigo); 

§ 4. o As notas promissorias , ou escriptos de transacções 
commcrciaes (Art. 22 e 426 Codigo) ; 

§ 5. o· Aos conhecimentos de frete (Art. 587 Codign); 
!\\ 6.' As npoliccs ou lctrns de seguro para haver o se

gurador o premio do seguro (Art. li75 Codigo); 
§ 7.0 As facturas c contas de gcncros vendidos em 

grosso (Art. 21 ü) , niío rcclmnndos no prazo Icgill sendo as
signados pela parte 

Art. 2'~8. Esta ncçilo hc incompetente para po•· clla 
se demandarem instrumentos illiquidos,. on cujas obrigações 
são dependentes de factos , c condições que cnrcccm de 
provas alêm das mesmas cscripturas , salvo se esses factos 
c condições puderem ser provados in continente por docu-
mentos ou confissão da parte. . 

Art. 2!~9. Na nudiencia seguinte ú da citação do réo 
lhe serfio assignados dez dias , ou para pagar , ou paro 
dentro delles allcgar por ·Via de embargos as ·cxccpções, c 
defesa. que lhe assistirem. 

Art. 250. A's ·letras de cambio , da terra ou notas 
promissorias somente se podem oppor os seguintes em
bargos: 

§ 1.' Falsidade; 
!\\ 2.' Nullidade; 
!\\ 3.' Pagamento; 
!\\ 4. • Novação; 
!\\ 5. • l'rcscripçfio; 
!\\ 6. • tctra prejudicada ou endossada depois do venci

mento (Art. 36-~ Codigo). 
Art. 251. Aos conhecimentos de fretes soment.e se 

podem oppor os embargos mencionados no Artigo 588 do 
Codigo. 

Art. 252. A's letras de risco se podem oppor, alêm 
dos embargos do Art. 250 , todos a<JUcllcs <JUe conforme 
o Tit. VII Parte I! do Codigo excluem, ou perimem a obri
gaçiio do tomnrlor. 

Art. 253. As cxcepções de suspciçno c incompetencia 
do Juiz suspendem a assignação de dez dias, a qual so
mente ter1í lugar dctiois de serem as mesmas cxcepçõcs 
decididas. 

_I 
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Art. 25~. Oppostas as excepções de suspeição e in
competencia, serão julgadas como· determina o Artigo 78 e 
seguintes. 

Art. 255. A proposi~ão da acçiio rescisoria do con
tracto não induz litispendencia . para a acçiio de dez dias, 
proveniente do mesmo contracto. 

Todavia havendo já alguma senlenra pi'Onunciando a 
nullidmle do controcto , o autor '!lão poderá levantar a im
porlancia da execução sem prestar fiança. 

Art. 256. Findos os dez dias o Escrivão passará cer
tidão de haverem decorrido , e fará os autos conclusos, 
scllados c preparados com os embargos e provas , ou sem 
elles se não forem produzidos nos dez dias. 

Art. 257. Conclusos os nulos, se · o réo não oppuzer 
embargos , ou os embargos que oppuzer forem improce
dentes por sua materia , o Juiz o condcmnará , e a scn
lcn~a será executada não obstante quaesquer recursos. 

Art. 258. Se o réo oppuzer embargos relevantes e os 
provar cnmpridomcnte nos dez dias assignados, o Juiz os re
ceberá para dar lugar á discussão. 

Art. 259. Sendo relevantes os embargos oppostos, mas 
não provados cumpridamente nos dez dias, o Juiz os rece
berá mas não obstante condemnará ao .réo , c a senten~a 
será executada , prestando o autor fiança. 

Art. 260. Recebidos os embargos com condemnação 
(Art. 259), e extra h ida a sentença respectiva, ou recebidos 
sem condemnação (Art. 258) se dará vi•tn ao autor para 
contesta-los, e proseguirá desde esse . termo a causa ordi
nariamente conforme o processo estabelecido no Titulo li 
Capitulo VI. 

Art. 261. Tambcm compete esta acção aos cscri
plos particulares não referidos no Artigo 247, se forem pre
viamente reconhecidos em Juizo pela parte que os tiver cs
cripto e nssigmulo, ou assignado somente. 

Art. 262. Se a parte citada para reconhecer em Juizo 
a sua nssignatura n5o comparecer na audiencia para que foi 
citada, ficará esperada para a immediotamentc seguinte, e 
n:Io comparecendo nessa , será reconhecida a sua assigna
tnra á revelia, c logo no mesmo neto assignndos os der 
flias. 

Art. 263. Se a parte comparecer por si ou seu pro
r,nrndor c ncgflr a nssignalura, será absolvida da instnn
•·in, c o autor usará ria aeçilo onlinaria, on daqnelln que 



lhe competir , depositando previamente as custas da íns
tancia. 

Art. 26A. Se a parte ou seu procurador reconhecer a 
nssighatura, mas negar a obrígaçao , teriÍ lugar na o obstante 
e no mesmo neto a assignaçno dos dez dias. 

Art. 265. Assignndos os dez dias , seguir-se-ha quanto 
nos referidos C!críptos o mesrrio processo estabelecitlo deseJe 
o A1'tig-o 2-~·9 para os csrriptos referidos no Artigo 2.\.7. 

Art. 26ti. A' parte citada para reconhecer o, escrlpto 
particular he licito, antes do reconhecimento, oppor us exce
JIÇões de suspeição e incompctencia. 

Art. 267. A acçDo de assignaç;to de dez dias só tem 
lugar entre as proprias partes contractnntes , e endossadores 
de letras e papeis de credito commcrciaes. 

r.AI,JTL'"f.O Jl. 

Dn rlrpn.<il<l. 

Art. 268. A acção de deposito he competente somente 
contra o depositaria e nao contra os seus herdeiros , e sue
cessares , e para a restituição e entrega do deposito; 

Art. 269. A petição inicial deve consistir em reque
rer o autor que o réo em 48 horas , que correra o no car
torio e da intimação judicial , entregue sob pena de prísao 
ou o deposito cuja quantidade e qualidade serão declaradas 
círcumstanciadamente, ou o seu equivalente estimado pelo 
imtor, sob juramento se não estiver declarado no contracto 
(Art. 284 Codigo). 

Art. 270. A petiç<lo inicial para ser admissível será 
instruída com a escriptura on escrípto tle deposito !Art. 281 
Codigo). 

Art. 271. O Juiz, praticada a diligencio do Artigo 173 
c prestado o juramento pelo autor, mandnní passar mandado 
de notificação com o prazo , e comminação referidas. 

Art. 2i2. O réo não pbde ser ouvido sem o elfectívo 
deposito do equivalente. 

Art. 2i3. Elfectuado o deposito do equivalente, o réo 
poderá allegar no termo de 5 dias somente os seguintes em
bargos: 

§ 1. • Falsidade; 
§ 2. • Roubo, ou perecimento do deposito por caso for

tuito ou for('.fl maior, sncrer1iflns nntf's rfn mom. 

[. ___ -------- J 
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Art. 274. Vindo o réo com os seus ombargos, se os· 
signorá huma dilação de dez dias para os provas , finda a 
quol , .e depois de arrazoarem o autor e réo dentro de cinco 
dias cada hum, serão os au)os conclusos c o Juiz julgorá o 
final. 

Art. 275. Se o réo nada ollegar dentro das 48 horas , 
nutoada n petição inicial corii a conciliação, cscriplura. ou 
cscriplo de deposito, fé da citação, juramento do equiva
lente , nos casos em que tem lugar, e certidão do Escrivão 
de haverem decorrido as 1.8 horas sem contestação, serão os 
autos conclusos, e o Juiz mnmlará passar mandado de pri· 
são ao qual nada obsta senao o deposito do equivalente. 

Art. 276. H e licito ao réo, depositado o equivalente, 
oppor ao mandado de prisão os embargos do Artigo 273. 

· Art. 277. Julgando o Juiz improcedentes os embargos 
oppostos á notificação (Art. 27 4) , ou ao mandado de priS110 
(Art. 276), ou lançado o réo dos embargos por não vir com 
clles no termo assignado, será entregue no autor o equiva
lente depositado por simples mandodo , não obstonte quaes
quer recursos , procedendo-se quanto ás custas como pres
creve o Artigo 2~~. 

Art. 278. Não póde o depositaria reler o deposito n 
titulo de despezas, ou não pagamento da retribuição (Art. 
282 Codigo), e nem allegar qualquer compensação que se 
não funde em titulo de deposito (Art. 41.0 Codigo). 

Art. 279. Se o dcpositario duvidar da legitimidade da 
pessoa que pede o deposito por não ser o proprio, mas pro
curador insullicicnte, ou herdeiro ou successor não hahi
Jitndo c legitimo, nno póde todavia rct.cr o deposito, mas· re
quererá a sua trnnsfcrcncin para o Deposito l'ublico, cilndos 
os interessados. 

Art. 280. Esta acçiio hc extensiva a todos aqucllcs que, 
conforme o Codigo, sno considerados depositarias, como os 
trapicheiros c administradores de armazcns de dcposi!os (Arts. 
87, 91 c 98 Codigo) , condnctorcs ou rommissarios de trans
portes (Art. 1 H· Codigo). 

_ __j 
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(:.\PITl'I.U 111. 

Do I"'"''"". 
~r.q:~o J. 

Arl. :?SI. llepo~ilndo o pl;t'('O da dhida (HH' nuuul;ulu 
tio .Tniz c eom citnc;fin tio rt'·o, o autor ajunlamlo o t'O· 

uhccimcnto do deposito, t't~l'liJiiio da t'Oiwiliaç;io, e cst~riplum 
nn cscripto do cont.rnl'ln, fl'tfllerení n enln·~:t do (ICIIIIOr. 

O processo que compPie ;i esta m·t,.·fin he o nlt'smo dn 
dc~posílcl (.\rt.. 276 (:odign), ma:-; nlt~m tltls cml•:1rgus tlu Artigo 
:!73 púdc o réo allcgnr tamht~lll lftll' -- n tlh·itla niiu t•s!:.i in
leir:mwntc pa~n .. -

H.CI ;. Í U 11 , 

Art. 282. Ycncitl~ a divida á que o penhor serve tle 
ftnranlia, não a pngarulo o devedor, ou nfio convindo ·em 
<Jne a venda se faça ôc cnmmnm acconlo CI rt. 2í5 Co
di~o) tcd ln~Z:nr a C'\r.ns~ão do penhor. 

Art. 283. O nutor aJuntando n cscriptnra nu t.scripto 
tio routrncto c conciliaçiio, requerer;\ fJIIC st•ju o t't!o citado 
para n nvaliaçn.o c arrcmalaçiio do penhor, tflHl s1~ní para 
Psse fim depositado; 

Arl. 2R'f.. Na nwlicnda pam a qnnl li•r n l't!o dl.iu.Jo, 
pmporú o unlor a sua ncção, oniJrf't~endo a Ju~li~·ão inicial 
(Art. 28:J) c cerlidrio do tlepo~ilo c.lo penhor: ao rl·n se con
rcderá '\o'ista por 5 diils JHlra a contcstaçlio , que !-'OIUenle 
púde consistir em falshladc , pngamcnlo , rompcnsn(';io, nn
n•~·no , c transae~ão. 

Art.. 285. Findos os fi dias serão os antos conclusos, 
c o .lniz rccebcni, on rejcit.nní in Jimine os embargos. 

Art. 286. Se fOrem rc~·chidos, se nssignm·ii huma dilit
ção de dez. tlias para a pro\ a, depois Ua qual, arrazoando o 
nntor e rt~o thmtro de cinco dins cada hnm , serão julgados 
a final. 

Art. 28í. Se forem reJeitados in limine, ou julgado~ 
a final não provados,. ou se n réo nno comparecm· na nudi
l'llf'i;l pam n qnal ftli dlmlo. nu uãn t•nnlestar no lermo 

• 
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r&l'l!\ignatln, prucctlcr·sc·lm ti venda do penhor por inlcrmr,Iio 
tlo agente dos leilões (Art. 70 Codigo), expedindo-se para 
esse fim mnn•lado do Juiz, do qual deve constar a nvaliaçno. 

Art. 288. Se o preço da venda nao bastar para as 
f'HSt(l~, passar-se-Ita mandado de pcnhont, eomo se deter
mina no At·tigo 24:'1. 

C.\l1 ITGI.n 1\'. 

Das ,,o/dadas. 

,\ri. 28!1. F.sta acçno compete aos individuos da tri·· 
pulac,:;io (Art. 56-~- Codign), onnos !"en~ herdeiros (~~rt. 5Gl c 
:Jf)~ Codi~u). 

Arl. 2!10. Esta acçúo hc somente competente para ns 
!i'Oltladas ,·cncidas, e niío para nqucllas que forem devidas 
no rnso de rompimento da ''i agem, on de dcspc1lilla por cansa 
niio justa (Arts. 5.\.7 e seguintes, c 55.1. e segniules Codigo). 

Art. 2!ll. l'íilo púde ser proposta pelos individuas da lri
polaçilo, se nüo Ires dias depois da descarga (Art. 563 Codigo). 

Art. 2!)2. A petição inicial desta acçilo deve conter 
nlêm fio~ nomes do autor c réo: 

§ t.· O contraeto ou ajuste com as especificações nc
ccssarin~ como o tempo , e o preço das soldadas ; 

§ 2." A quantia das soldadas vencidas ; 
~ 3." lndiraçiio das provas em que se funda a demanda. 

Nesta pclieno deve o autor requerer !fUC o réo seja ci
tado para rer jurar as soldadas vencidas, e paga-las. 

Art. 2H:J. A pcti-:no inicial deve ser instrnitla com a 
nula tlr t•npilfín (Art. 5'1.:3 t:ndigu) , se wiu fnr ellt~ fJIH.! pro
]tiiZlT a lW('êÍO. 

Arl. 2!l'l·. Na andicncia para a qual for o réo citmlo, 
prcscntt~ clle, ou apregoado, c 1i sua rcveJia, prcstarti o antm· 
o jnrnmf':nln. 

O r{•o mio he ouvido sem depositar a quantia jurada. 
Art. 2!)5. Quando o individuo da tripolaçilo deixar de 

ajuntar a nota do Artigos 543 do Codigo, c 2!l3 deste Regula
mento, allcgando que o capitão lh'n recusara, o juramento 
inicial deve versar núo sú sob~c ns soldadas vencidas como 
tamhern sobrn n recusa. 

Art. 2!l6. Depositada a quantia jurada, se assignará ao 
réo o termo de 5 dias para contestar, findos os quaes sc
unir-..:•-~-hn_ n dilaçno das provos que será de dez dius, c <1~~ 
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pois lle arrazoarem o autor c réo dcntm tle dnco tlins cnda 
hum será a causa julgada a final. 

Art. 297. Se o réo ror condemnndo na quantia pe
dida , independentemente de sentenç.a , c uno obstante a 
appelloçiio, por simples mandado lcvontaní o nu toa· o de
posito. 

~c o nnlor for o capilfio c a sua r.oula tiver ~ido eon~ 
tcstnda, não púlle lcnmtnr o deposito ·l'iem Hau~·n (Art. ã:J:, 
Codigo). 

Art. 298. Quanto ús custns se prot·,.,,,.,.J como cft•.kr
mina o Artigo 2.M. 

C.\PrTL'f.O Y. 

Vos seguros. 

Art. 299. Esta acçiio h c somente compctcutl' p:ora a 
:indemnisa~iio do sinistro. 

Art. :300. A ncção~dc seguros terá lugar em Juizo nr
bitrnl , se as partes assim o estipularem na opolicc (Art. 667 
§ 11 Co digo) , ou por compromisso posterior. 

Art. 301. Na petição inicio! pedirá o autor que o réo 
seja condemnado a pogar a indcmnisaçno do sinistro em 15 
di os , que lhe serão assigundos em audiencia, ou allegar c 
pro,· ar dentro dclles os embargos que tiver. • 

Na mesma pctiçno p<'lclc o mator requerer que se lhe 
tome por termo o abandono , nos casos em que tem lugar 
(Art. 753 Codigo) , e que seja intimado o réo ao mesmo tem
po da citação da ncçfio. 

Art. :102. A petição inieial deve ser iustrnida com a 
conciliaçno, apolice ou minuta do seguro (Arts. 666 c 667 
Codigo), conta c documentos respectivos (Art. 7311 Codigo), pro
vo litteral das clausulas do Artigo 671 do Codigo, c do tempo da 
viagem (Art. 720 Codigo); e todos os documentos neccssa
rios, como denuncias (Art. 719 Codigo), reclamações (Art. 721 
Codigo). . 

Art. 303. Tomado por. termo o abandono, será o réo 
intimado e citado para a aceno. 

Art. 304. Na audiencia para a qual for o réo citado , 
lhe serão assignados 15 dias para pagar, ou dentro delles 
allegar e provnr os seus embargos. 

Art. 305. O réo póde allt;~ar nos 15 dias todos os 
embargos <Jnc tiver, como : v -



~ I." ;";ullitla•IP; 
% 2." Fraude ; 
~ :1.' Falsidade ; 

( :u (J l 

§ !;, ' Niío rcsponsnhilidudc (Art. 711 Codigo) ; 
~ 5. o Omissão eulposa ela tiPIIIJilda c rccluma~·nu {Arts. 

71 U c 7'21 t:odigo) ; 
~ li.• Avnlia~fio l'nnuluhmla (Ao·t. 700 l:odigo); 
~ 7." FHita 1lc ~~~~darntiio IHI H(lolke do mlor do ua\io 

spgunulo (Art. (i!)2 C01Ji~o) , 
~ 8. o lueompctcucia do ahmulono (Art. 753 Codign) . 

.. \rt. !JOG. !'\fio tendo sido o ohjccln do srgnro n\'alia
,Jo ua Hpolkc, !'cní 11 il\nlia~·;io li~ita na c•xren~;io, ronfin·me 
OIS f'l'grm; e~laht•ft..•t•itlas 110 t:apitnlo JJI Titnln Xlll rartc lL 
tln Colli:.:,n. 

~\rl. :107. Fi111!os os 15 dias, ser;io os nulos tonclusns 
an .Juiz, c se pmcetlcni tJUanlo aos cmhargos c prog1·csso c 
fúrnw dc~st;t lH'~~üo pelo mesmo prorcsso cstahclccido para a 
ussig1wran d1• 1IPZ dias. 

J)ru; m:çiks rxecutirns. 

A ri. :308. Compele esta ncção: 
§ L' Aos fretes de navios (Titulo 1'1 ]'arte 11 Cotligo); 
§ 2. o Aos frete~ c nlugucis de trnnsporlc }lOr agua ou 

por terra (Cap. VI. 'J'it. IU. Parte I. Codigo) ; 
§ 3.o As 1lc~przas c romOli!'siin 1lc l'orrctng-cm {Art. (H. 

f:odigo). 
Art. 309. Para ser concedido o manda1lo executivo hc 

C!o;scucial qnc a pcti('iío que n rcl]ncr sc.ia instrnitla com os 
tlocnmcntns se~lLinlt's: 

§, 1.' Com a carta de frelamcnlo ou conhecimento tle 
frete c rcciho de descarga c entrega , no caso do § 1. o do 
,\rti~o 308; 

§ 2.' Com a cautela c redbo respectivo (Art. 100 c 109 
f~odi~w); 

§ 3. o Com as fnctnras ou minutas das negociações, ou 
l'l'rlidõcs exlwhidM tlos finos rlos correl0rc5~, no caso tio ~ 
:~.n do ,\rtigo :ms. 

Art. :Hn. o mmulalio ''\PI'IIlhu 1leH~ 1kknniunr rJHC n 
"''' p;l~!l!' in t'Pnliw.•ntc. 1111 ~~· l'l"~rctln ;i peuhora IIO!' beu\; 



( :111 1 

· que cllc oJli.·rc{~cr ou lhe forem aduulos , tantos IJII:mlo!oi 
hastem (IUra pngamento da divida c rustas. 

Art. 3J 1. Accnsada a penhora , serão assignados seis 
tlius ao rt'•o Jmra allegar ~cus embargos. 

Jrt. 312. Se dentro dos seis dias o réo não, allcgar 
embargos, l"erá a penhora .iulgada por sentença, c se pro
l>ieguini uos termos ulteriores, como na C\:Celll;i\u da l'Cn
leru·il. 

~ T01laYia po(]crá o n)n nppcllar d11 referida sentença. 
Art. 313. Dentro dos !'eis dias nssignmlos, JlOÜCfi.Í o 

r1~o produzir tcstenmnlws, e protestar pdo tfppoimento da 
pnrtc. 

Art. 3Jl. Com os l'mhar~os, donnnentos, r~ proYa 
testemunhal, se a houn·r, senln os autos eondnsos no .lniz 
ttnc rccehcni ou rcjcitnní os cmhm·gos. 

Art. :H5. Se forem rccehillos os embargo:-;, o .Juiz as
signará no autor ã di:1s para contesta-los ; tlepois tia con
leslil~iío tení ln~m· a tliln(.'ün tias pmws <JIW seri.Í de dez 
tlias, c arrnznawlo o omtnr e n'•o , tlentro tle dm~o tlias 
t·mla hum , scní a causa .iulgmla a linal. 

Art. 316. Se forem rejeitados, se procederá na fórum 
do Artigo 312. 

Art. 317. Se o réo appellar, mio po1lcní o autor sem 
fimu;a receber o pagamcuto. 

Art. :liS. Quando a penhora executiva for JIUra pa
gamento de fretes , scni feita nas mcrenclorins t]IIC clcvcrcm 
os fretes , somente nos casos seguintes: 

§ 1. a Se tivcrcffi sido prcvinmcutc cmhnrg-atlns , ou Uc
Jlositaclns a rct]Ucrimcnto do rapililo (.\rts. 527 c Ol n CoU.), 
on )leio eommissario ou col!lluctor; 

§ 2. 0 Se ainda se achal·cm em pOtlct· do Jono ou con
si~natario , dentro ou fóra das blaçõcs Publicas (Arts. 527 
c GHl Codigo, c Artigo rl~O deste 'Hcgulamcnto). 

Art. 319. Se ns mercadorias tlcpositadns ou cmlmrga
das tiverem sido vendidas, por serem de facil delcrioraçfio , 
on de guarda arriscada c dispendiosa, a penhora se fará de 
prefcrcncia no prc~o dcllas. 
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TiTULO VI. 

Das cousas comnnms ás acções .~wnmarias , especiaes 
e ~xccutlvas. 

Art. 320. São extensivas á estas acções as disposições 
sohrc as cita~õcs, suspeição, incompelcncia, conciliação, foro 
competente , as~istcncia, dilação de provas, provas, allcgu
çiics li nacs , c sentenças. Til. I!. l'arte I. 

TITULO YII. 

Dos J>roccssos prt'Para!orios, J>rcrenliros e incidentes. 

CAPITULO I. 

Do embargo ou arresto. 

Art. 321. O embargo on arresto tem lugar: 
S 1. o Nos casos expressos no Codigo Artigos 239, 379, 

527, 619 c outros; 
§ 2. • Quando o devedor sem domicilio certo, intenta 

ausentar-se ou Ycnder os bens que possue, ou não paga a 
obrigação no tempo estipulado; 

§ 3. • Quando o devedor domiciliario : 1. • intenta nu
sentar-se furtivamente, ou muda de domicilio sem sciencia 
dos credores ; 2. • quando muda de estado faltando aos seus 
pagamentos c tentando alienar O!' bens que possue; ou 
contrnhindo dividas extraordinarias; nn pondo os hens em 
nome de terceiro; ou commcttcndo algum outro artificio 
fraudulento; 

§ 4 .• ' Quando o devedor possuidor de bens de raiz in
tenta aliena-los ou hypotheca-los , sem ficar com algum ou 
alguns equivalentes ás dividas, e livres e desembargados ; 

§ 5.' Quando o devedor commerciante cessa os seus 
pagamentos e se não apresenta; intenta ausentar-se furtiva
mente ou desviar todo ou parte do seu activo; fecha ou 
abandona o seu estabelecimento ; occulta seus effeitos e 
moveis de casa; procede a liquidações precipitadas; põe os 
bens em nome tlc terceiros; contrahe dividas extraordinarias, 
ou !'Ímulullas. 

E~tus tli!'"JHJ~kUc~ uüu rumprchemlem o negodnntc ma-



fricnlado a respeito do qnal "' gnardaní o Parte Jll do Co
digo Commercial. 

Art. 322. P:1ra n conrr~srio do cmbal"go hc ncccs
sario: 

S I. • Prorn lilteral da 11il'i•la; 
~ 2." Prova liltcral, on juslifica~iio de nlgnm tlns casos 

de emlmrg-o rrreritlns no' Arli~!O nnlcccdcntc. 
Arl. a~:l. .\ ju~lifkili.'ÚO previa tios rasos de t•mh~u·~n 

1m rlbJlell~m·cJ, c Jll.lde :-ot>r ~llppritla pelo jnranwnlo com 
Jll'H(c~to de pmm c•m tre~ lliits dt~pois ele effcf'-tuadn o em
hargn nos cnsos: 
~ l." Em qnc o Colligo c·oneetle o cmhnrgo; 
S 2." De nrgcncin ou inc~lliraria tia mcilifla se russc dc

munHIIt. 
Arl. :J2't. A .instificn~·iio prm·ir~, t(twmlo o .Juiz a con

siderar indispensnn~l, p{1de se1· fciln rm segredo, verbalmente 
c de plrmo, rcdnziruln-sc a lt•rmo ns depoimentos tlas lcstc
mnnlws. 

,\rt. 325. O mandado ele cmhnq:~n niio será ctecnl:ulo, 
ma~ fknrcí sn~pcnso : 

§ 1: Se o devedor olfereccr pagamento in continente; 
§ 2: Se apresentar conhecimento de deposito da divida; 
§ 3.' Se der fiador idoneo. 

Art. 326. Para o embargo de hcns que estilo em 
poder de ter-ceiro dere o cmhar·gante declara-los especifica
Uamcnte, c dcsip;nar o nome do terceiro c lngar em que 
se achiio: estas dcclarn{'õcs scrilo insertas no mandado. 

A disposi~ão dcsle Arligo não comprchcndc ·o dinheiro 
do embargado exi•lente em poder de terceiro. 

Art. :127. O embargo sú púde ser feito em tantos 
bens quantos bastem para a segurança dn divida. 

Art. 328. Feito o embargo , serão os bens depositados 
em poder de terceira pessoa que assignariÍ. o nulo respc
cliyo como dcpositario juclidal. 

Se nüo houver terceira pessoa será depositario o deve
dor se o credor convier, ou o credor ou qualquer pessoa 
que elle indicar sob sun responsabilidade se o devedor con
!".cntir. 

Art. 329. Se algum terceiro vier com embargos dizen
do que a cousa he sua , serão os embargos ndmittidos C' 

processados pela fórmn qne se determina no Titulo das exe
·~n~iirs. 

Art. :mo. Qnnrulo '' nppnsiçlin tlo t~rrd1·o for rclntiv:~ 

I 

·--------------------------------------~---------------~ 
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snmcnte n· alguns hens c n;io ,, foi]O.I.õ os cmh:1rga1los, se1·;l 
a requerimento de n1gnma tlas partes separada n opposi\'ilo 
para f•orrcr em auto apartatlo, progredindo o processo do cm
h;ugo quanto nos outros hcns , a respeito dos lJHacs não Ycr
!'fio os embargos tlo terceiro. 

Art. :1:11. O mnbar~o ficará de nenhum elfcilo: 
§ 1. <> !'t• o Pmharg-antc o mio Justificar tlentro de trc~ 

•lias dPpnis de ellct"luatlo no caso do Artigo 323: 
~ 2, 0 Se o embargante dentro em 15.·tlias nilo Jli'Opn-

7.t11' n nt·çiio competente. 
Este rwazo serei tlcclm·n~lo llfJ mandado de emhrs1·~o. 
Art. :~:32. A ncçfin prirlf'ipal 11erc St'l' proposta no mcs-. 

mo .lnizo em que se fizer o embargo, salvo se for ontro 
o forn do domicilio on do contra('( o: neste easo o .Jniz qnc 
proeedco ao mnhaq::m nfio tnmarü t·cmhccimenlo de rpmlqncr 
nppnsiçiio , mas feito o cmbnr~o remeltcní os autos rcspc
l'li\"ns ao .Juizo da rau!'a prineipnl. 

Fica entendido qne ao .Juiz do embargo llc qnc com4 

pele mandar levanta-lo nos casos tio Artigo 3:1 I. 
Art. 333. Feito o embargo, poder{t o embargado op .. 

por-lhe embargos cujo conhecimento (Art. 332) pertence ao 
Juiz da cansa principal, que os mandnrü contc!óilar no termo 
de cinco tlias. 

Art. 33'~. Yindo o embargado com os seus embargos, 
se assignariio dez dias para a prova , c arrazoando no de
pois c sncccssivamcntc o embargado c cmhnrgantc no termo 
de <'inco dias cada hum , daní o Juiz a sentença final. 

Art. :1:35. Da sentença que julgar procedente ou im· 
prorctlcntc o emhargo não hn appellaçfin, mas somente ~~~ ... 
;;mm de petição ou instrumento (:\rt. 669 § 18). 

Art. 336. Posto o embargo s•ja julgado pelo Juiz da 
cansa Jlrincipal, tntlavin será trotado sempre em proecsso 
•listincto e se par a do. 

Art. 337. Fica salvo ao embargado o direito de pedir 
por acção competente as perdas c damnos que do embargo 
lhe resultarem, quando o arresto he requerido com m1.i fé. 

Art. 338. O embargo das embarcações só tem lugar 
nos casos e pela fórma determinada no Artigo ll-79 c seguin-
tes tlo Cofligo. · 

Art. 339. Podem ser embargados todos os bens que 
podem ser penhorados. 1· 

Art. :Hn. O r•mhnr~n !'rnrlo Tlfflrf~ll('ntr re~olvc-se Jl<'ln 
JH'TI hnl'a. 1 

I 
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A1'l. 3!~1. l)unndo o emhargu se fizer em bens do de
Vcdm· existentes em poder de terceiro , scfiÍ este .intimado 
dentro de 2-i horas , ou· in continente, no caso de urgen
cia , dando-lhe os olliciaes da diligencia contrafé ou deixan
do-a entregue em sua casa ú pessoa da familin , ou da vi
sinham:a não sendo cllc encontrado; o que scnl dcclnrndo 
1m anto de emhnrgo , 80h pen~ de nnllidrule. 

1\ 1·t. 3 .. '.2. Cessa o emhargo: 
1." Pelo pagamcnlo; 2." pela nova~ão; :J.u pela trans 

nr·~·ãu; ft-." tlccahindo o emln1r~antc da Ut'\'iio principal. 

t:,\1'11TJ.H H. 

Da dr•t,•nçrto 1w.;.wml. 

Art. :H3. A dctcntiio pessoal tem lngnr nus t:asos se
guintes : 

§ Lu Quando o dcvctlor não dnmiciliario intcnla :mscn
tnr-sc sem pagar a divitla; 

§ 2.• Quando o devedor domiciliario intenta ausentar-se 
furtivamente, ou mudar de domicilio sem sciencia dos cre
dores; 

§ 3. • Quondo qualquer commerciante matriculado ou nno, 
intenta ausentar-se furtivamente, abandona o seu cslahele
cimcnlo ou se occulta ; 

§ ·'~·. 0 Quando o commerdantc não mnll·iculaUo cessa os 
seus pagamentos e se niio apresenta , ou Ueixa de assistir 
pessoalmente nos netos c tliligencins 4lo processo de tJnebra ; 

§ 5.0 Quando qnulquc1· tlevellor t•tmtrahe tlivhlas c em
penhos cxlraort.linnrios cnm numili·sla m(t IC em 1empu pro
ximo no fallimcnto, ou y)ara retirar-se tio lugar, ou commetle 
outl'O qualquer nrtineio frawlnlcnlo em· prejuízo do credor, 
como- se puzcr os hcns em nome de terceiro , on aliena-los 
simuladamente , ou cscontlc-los. 

Art. 344. Para a coneessüo do man~ado de tletençfio 
he essencial : 

§ 1.' Prova li Iterai da divida ; 
~ 2. • Prova lilteral , ou justificaçüo previa de algum dos 

casos determinados no Artigo antecedente. 
Art. 3~.5. A justificaçüo deve ser produzida em segre

do, verbalmente c de plano , reduzindo-se a termo os ~e
poimentos das testemunhas. 

Al·t. 3-'Hi. s(~ o raso liU' lãn nrgenlc IJlle n"ne preju ... 
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llictHla a lliligenda pm· não ser logo praticada, o Juiz an
tes de reduzir a lermo a inquiriçao mandar;í passar o man
dado de deten~üo, continuando successiva e immedialamenle 
o aclo da itu(uiri\·ao. 

Art. 3n. O aggravo de peti~ão no caso de concessão 
do mandado de captura não he suspensivo. 

Art. 348. Suspende-se a execução da detenção : 
§ 1. • Se o del'edor prestar fian~n jmlicial ou extra-

judicial; 
§ 2.' Se apresentar conhecimento do deposito de divida; 
§ 3 ' Se quizer paga-la in continente. 
' A~t. 3 1f9. Cessa a detcn~üo: 
§ 1.' Pelo pagamento ; 
§ 2.' l'ela fian~a ou deposito ; 
§ 3.' l'elo decurso de dois mezes de prisão; 
§ fi .. ' Não propondo o credor a ac~üo compçtente dentro 

de '"" dias contados da detençiio; 
§ 5.' !'ela penhora nu embargo de bens equivalentes 

á t.livida ; 
§ G." Pc1a não pronuncia ou dcspronuncia de hancm·

mta nus casos do Artigo :3l3 §§ 3." c .'i-.0 

Art. 3:iH. llcsoll'c-se a deten~ão pela prisão criminal 
tm raso ele pronuncia por bancarrota ou estcllionnto. 

C.\PITCLO Jll. 

Da exhibiç~"· 

Arl. 3!>1. A C'\hi!Jkiio tlus Iinus c cscriplurnc;iio rom
mcrrial por inteiro, ou t.lc balanços gcrncs de qualquer ensa 
commcrcinl, pótlc sm· rcqueritla como prcparatoria da acção 
compclcntc pelas ]lcssoas tis quacs esse direito hc conce
•lilio pelo Artigo 18 do Codigo. 

Art. 352. Citada a pessoa n quem os livros pcrlcnccm, 
on em cujo poder es!iio , para exhibi-les dentro do prnzo 
c lugar designado com commina~ão de prisão, será esta ci
t:u:flo accusada em audiencia. 

Art. 35:1. Accnsada a citação, se. o réo pedir vista 
lhe será concedida por cinco dias para contestar, findos 
os qnaes lerá lugar a dilação das provas por dez dias , c 
arrazoando o autor e réo sncC€ssivamente no termo Ue cinco 
tlias cada hum , o Juiz julgará a final. 

Art. 351,. A rontestnçfio só pódc versar sobre o in .. 

I ----------- . ---------. 
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teresse legitimo que o autor tem nn exhibição (Art. 18 
Codigo). 

Art. 355. Se o Juiz julgar procedente a acçfio , man
dará passar mandado para a cxhibiçilo , que terá lugar 
in continente sob pena de prisão, que será logo executada 
se o réo não .cumprir o mandado. 

Art. 356. Da sentença que concede ou dcncga a cxhi
biçfio não ha appcllaçiío mas somente aggravo. 

Quanto ás custas se passará para seu· pagamento man
dado de penhora. 

Art. 357. A exibição do Protocolo dos corretores (Art 
50 Codigo), dos livros dos agentes de leiliio (Art. 71 Co
digo), e de quaesquer olliciaes publicos, se fará indepen
dentemente de acção, a requerimento da parte interessada , 
e por despacho do Juiz, que procederá contra os officiaes 
que recusarem, como desobedientes, c mandando-os pren
der (Arts. 18, 19 c 20 Codigo). 

C.:\ PITULO IV, 

Das vendas judiciacs. 

Art. 358. Nos casos expressos no Codigo (Arts. 527 , 
773 c outros) e sempre que os gcneros ou cffcitos com
mcrciacs embargados , depositados ou penhorados forem de 
fncil deterioração, ou cstiYcrcm ararindos, ou pela demora 
da demanda se tornar dispendiosa a sua guarda, o Juiz ou 
cx-officio nos casos em que lhe compete , ou a requeri
mento do detentor, depositario ou parte interessada, mandará 
vende-los pm- intcrmedio do agente de leilão (Art. 70 Co 
digo). 

Art. 359. Effectuada a venda será o preço respectivo 
depositado , e ficariÍ subrogado em lugar da cousa , c para 
elle transferidas as penhoras, cmbao·gos, c quacsqncr o nus 
a que a cousa estavn ohriguda. 
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Dos protesto.<. 

SI-:CÇÃO J. 

Do.! protestos (orwados a bordo. 

Art. 3GO.. O protesto, ou processo testemunhavcl for
mado a hortlo (Art. 505 Codigo) consistir{.: 

1\1 1.' No relatorio circumstanciado do sinistro, devendo rc
li~ri'r~sc em resumo á denota até o ponto do mcsmn sinistro, 
H altura em que cllc 5ncccdco; 

§ 2.' Na exposi~ão motiYada da determina~ão do ca
pitão , declaranuo-sc se ,; ella precedeo delibera~ão das pes
soas competentes (Art. 509 Codigo), e. se a deliberação foi 
contraria ou conforme. 

Art. 361. O protesto ou processo testemunharei sení 
cscripto pelo cscl'ivão ou piloto, e em falta dclles por pes
!õõoa que o capitão nomear, diclndo c assignado pelo mesmo 
capitno , c por aqnc11cs tJUC tomárno parte na dclibcrn{'ão , 
aos qnacs hc licito dedararcm·SC vcncitlos. 

Art. 362. Os olliciacs e pessoas qne fazem parte da 
junta para a deliberação (Art. 509 Codigo) são os pilotos, 
contramestres, . peritos c marinl~eiros mais inlc1ligcntcs c 
velhos no serviço do mar. 

Art. 3!i3. A junta se reunirá, e n deliberação será 
lomncla na presença dos inlcrcssndos no navio , ou na carga , 
se nl~nm se nchar a hnrdo, os quacs todavia nfío tem voto 
(Art. r,o\l t:odigo). 

O voto do enpilão hc de qualidade , podendo elle obrar 
indepemlentementc dn deliberação tomndn, sob sua respon
snbilidnde, sempre que julgar conveniente (Art. 509 Codigo). 

Art. 36~·. O protesto on processo testemunhavel formado 
a bordo não. dispensa a nctn dn deliberação (Arts. 5M·, 509 e 
770 r.odigo) , em a qual, nlêm do facto c circumslnncins 
orcorrentes, se devem declarar os fundamentos da delihe
ra~ilo c tios votos· vencidos, assim como os motivos da de-
lcrminaç.ão do capiUío, quando for contraria. I.!! 

A acta precederá ao prolcsto que n ella se deve re- ~ 
ferir, e o .Tniz nfío admitliní a ratificac;fio do mesmo pro- ~ 
testn se do diario. tla nnvegn~fio não ('onstar a rcfcriclri neta )I 
~·\ris :\f}.'i, f' 50il· f'nrligo). !i 

~--~--~ __ Ir 
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Art. 365. O protesto c processo lcslcmunhavcl (Arts. 505, 
526 c 7 ~-3 Codigo) derem ser ralillcados nas primeiras 
2-l- horas ulcis da entrada (Arts. 5ll, 512 c 7!1-3 Codigo). 

Art. 366. O capilao entregará dentro do rcrcrido prazo 
no Juiz de Direito do Commcrcio (Art. 6.') os rcrcridos 
protesto c processo tcstcmunhavel, c o diurio da navcgnç,fio 
(Art. 505 Codigo). 

Art. 367. Notificados os interessados, se rorcm co-· 
nhecidos c presentes, procederá o .Juiz á ratificação, ad
miltindo o capitiio a jurar, intcrroganc.lo~o c inquirindo as 
pessoas que assignárüu o protesto sobre o sinistro , c suas 
tircumstancias. 

Art. 368. Concluida a inquirição serão os autos con
clusos, scllados c preparado~, c o .Juiz julgará por scnlcn~a 
a ratificação, dando instrumento i.Í parte para usar tlcllc 
como e quando lhe convier. 

Art. 3fl!J. .A ratificação não he susccptivel de cm
Jmrgos, recursos c contraprotcslo : vale como pro\'a plena 
ahsolnlu, púdc ser illidil\il c impngnntla por )11'0\'i\S em con
trario nas aeções competentes. 

~J-:rçÃo n. 

Dos protestos de letras. 

Arl. 370. Os protestos rias letras de cambio (Art. li05 
Codigo), da terra (Art. 112f> Codigo), de risco (Arts. 635 
c 661 Corligo), conhecimentos de rrcte passados á ordem 
e crulossadns (Art. f>87 Cndigo), upolices .de seguro endos
sadas (Art. 675 Codigo), notas promissorias endossadas (Art. 
4-26 Codigo) , se ruo regulados pelo Titulo XVI Capitulo I 
Secção VI l'artc I do Codi~o. 

Art. 37 f. O prolcslo h c ncccssario. 
§ 1.' No caso de nuo acccile (..l.rt. 373 Codigo); 
§ 2.0 No caso de não Rer cnr.ontrnUo, ou estar em lugar 

distante, ou occullar-se o aeecilanlc (Art. 37!1 Coúigo); 
§ 3.' No caso de recusar o acccilanlc a entrega da lclrn 

<IUC lho roi apresentada para acccitar ou pagar (Art. 412 
t:odigo) ; 

§ 11.' No caso de ser úcseonlrceido ou se n5o puucr dcs
,·.ohrir o tlomid1io daqndle ()11C deve ncccitnr nu pagar n 
letra (Art. 'I 11 Codign); 
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§ 5.' No caso de acceite condicional, ou restricto (Art. 
375 Codigo); 

§ 6.• No caso de não pagamento (Art. 376 Codigo) ; 
§ 7.• No caso de quebm (Art. 390 Codigo); 
§ 8.• No caso de interven~ão (Arts. 397, 403 e U3 Codigo); 
~ Ü. 0 (_Junmlo o acccitc·da letra, passada a dias ou mezes 

ele vista, niio for datado pelo acrcitante (Art. 395 Codigo). 
Art. 372. O protesto niio hc nercs•ario: 

§ 1.u Nas notas promissorias, conhecimentos de frete, 
a polires de seguro que nno tem endosso; 

§ 2.° Contra o sac:ulor se a letra nno fui nrccita, ou 
se deixou de ser paga porque cllc, ou o terceiro, por euja 
conta n sacou, não fizerno a provisão de fundos ao tempo 
do 1·encimcnto (Arts. 366, 368 c 381 Codigo); 

§ 3.• Contra o acccitantc se a letra nflo hc paga (Art. 381 
Codigo); 

§ 4." Contra o terceiro por conta de quem a letra hc 
sacada, se cllc não fez provisão de fundos (Art. 367 Codigo); 

S 5. • Contra o garnntc do Mcador ou sacado nos mes
mos casos em que contra cllcs hc dcsncccssario o protesto 
(Art. 258 Codigo). 

Art. 3í:l. Silo competentes pam interpor c timr o 
protesto: 

§ 1.• O portador (Art. 381 Cocligo); 
§ 2. • O possnidor (Arts. 277 c 387 Codigo). 

Art. 37fl.. As letras devem ser protestadas: 
§ 1. • No domicilio do sacado , ou acceitante, ou da ter 

cdra pessoa designada na letra ou no acccite (Art. 411 Codigo); 
§ 2. o No domicilio tlo pagamento quando as lch·as forfio 

sacudas ou ncceitas para serem pagas em outro domicilio 
que não for o tio sacado, ou acccitante, ou quando o que 
dever ncccitar ou pagar a letra for desconhecido , ou se não 
puder descobrir o seu domicilio (Art l>H Cotligo). 

Art. 375. Ile competente para tomar o protesto: 
§ t.• O Escrivão privativo dos protestos crendo por tci 

Geral ou Provincial onde o houver (Art. lo05 Codigo , Art. 
8.' Lei 12 de Maio 18'1.0); 
· § 2. • Qualquer Tabellino do lugar onde não houver ou 

estiver impedido o Escrivão dos protestos (Art. 1105 Codigo); 
§ 3. • (.lualquer Escrivúo do civel onde nno hnnvcr ou 

estiver impedido o Tabcllião (Art. Ml5 Codigo). 
Art. 376. Se acontecer que o sacado ou acccitante, 

tendo ficado com n letra em t'ictt poder pa1·a acccilar ou 

. _______ J 
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pagar, se recuse 1Í cnlrcgu-la n · tempo de pntler 5CI' levada 
no protesto , scni este lomndo sobre outra via ou em se
parado , se a ulio hnuvct·, cnm essa declararão : c poderá 
proceder-se ú prisão do sacatlo até que cllCctuc ou en
tregue n lelrn (Art. !~12 Cmligo). 

Art. 377. Para onlctwt·-sc a prisão, de verti o porto
dOr da letra dirigir oo .Iuiz hnmn pclif;no rct1ncrcudo que 
quer jnstincar que a .letra li1i entregue ao sacado, c lJUC 
sendo-lhe pedida n nfio enfr'PAara. 

Art. 3í8. O .Juiz prot?t"lm·á in continente verhnlmentc 
c de, plano á inquirição das testemunhas, rcllnzindo ti ter
mo os seus depoimentos c ns respostas do pnrtmlor, c derc
rindo o juramento suppletorio se elle til'er lu~ar (Art. 168), 
mandará passar mandatlo de prisão no qual nada obsta se 
não a entrega da letra , on a fianc:n se a letra ainda m1o 
está acccita, ou o deposito se j•í eslava acceita (Art. 388 
Codigo). 

Art. 3í!l. A fiança ou deposito somente seriio levan
tados ou depois tlc sculcnc:a irrevogarcl da :~cc:ão ortlinaria, 
que o portador propuzcr contra o sacado , ou se o por
tador dentro de 15 dias depois de prestada a fiança, ou 
deposito não propuzer a referida acção. 

Art. 380. O apontamento c o neto do protesto scrao 
tomados pela fórma estabelecida nos Artigos ll06, ll08 , 
liO!l e HO Codi~o. 

Art. 381. Toda a letra, que houver de ser protestada, 
por falta de acceitc ou pagamento , deve ser levada ao Es
crivão dos protestos no mesmo dia em que devia ser ac
r.cila ou paga, antes do snl posto (Art. liOí Codigo). 

Quanto ao vencimento !'icriio oi.Jscrvatlos os Artigos 356 
35í c 358 do Co• ligo (Art. .'IOí Codi~o). 

Art. 382. O protesto deve ser tirado dentro de Ires 
dias uteis precisos , pena de nullidade, c responsabilidade do 
Escriviio (Arts. liOí c 414 Codigo). 

Art. 383. Dentro. dos sobreditos Ires dias uteis hc o 
Escrivão obrigado a fazer por cscripto as intimações ncces
sarias ás pessoas a quem competir se morarem no Termo, 
pena de nullidade c de responsabilidade (Arts. 377, 406, 
§ 3.•, 40í, ll09 c U!~ Codigo). 

Art. 38!~. Se a pessoa de quem o portador recebeo 
a letra morar fóra do lugar, ao portador incumbe o aviso, r 
c remessa da certidão do protesto pela primeiro via oppor- /; 
lnna que se lhe olfcrcc:er, pena de ficar C"<lincla tndn flc:ç;lo 

! 
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IJUC podia ler para ha1-cr o seu embolso do sacador, c en• 
dossantes {Arts. 371 c 377 Codigo). A prova daremes.<a 
póde ser o conhecimento do seguro da carta respectiva : 
para esse fim a carta será levada aberta ao Correio, onde 
verificando-se n cxistcncin do aviso , e certidão do· protesto 
se declarará no conhecimento e talão rcspcclim o contendo 
ou objccto da carta segura. 

Art. 385. Todos os endossados são obrigados a trans
mittir o protesto recebido , c na mesma dilação {Art. :n7 
Codigo) nos seus respectivos endossadores , pena de serem res
ponsavcis pelas perdas c damnos que da .sua omissão resul
tarem {Art. 378 Codigo). 

Art. 386. Se o que dever acceitar ou pagar n letra 
for desconhecido, ou se não puder descobrir o seu domicilio, n 
intima~iio será feita por denuncia~úo do Escrivüo affixnda nos 
lugares publicas , c publicada nos jornncs {Art. L\ 11 Codigo). 

Art. 387. Por igual c conforme no Artigo antecedente 
se fará n intimação quando o acccitante niio he encontrado, 
ou está nuscntc, ou se occulta , devendo o Escrivão quando 
n parte interpuzer o protesto por algumas das referidas ra• 
zõcs encarregar n intimação n official de justiça, que pro• 
cedendo como está determinado para n cita~ão com hora certa 
{Art. 46) passará a competente certidão, que será inserta 
no neto do protesto, ou na denunciação edital. 

Art. 388. O Escrivão que por omissão ou prevaricação 
for causa da nullidadc de algum protesto {Arts. 407, 408 e 
409 Codigo) , será obrigado á indemnisar as partes de· todas 
ns perdas. unmnos c despezas legues que dessa nullidadc 
resultarem , c perderá o olllcio por Decreto do Governo á 
vista da sentença que o condemnar nas referidas perdas, 
tlamnos, c despczas legaes {Art. 41l~ Codigo). 

Art. 389. As duvidas que o Escriváo oppuzer por se• 
rem as letras apresentadas ou por pessoa incompetente, ou 
fóra de tempo, scráo decididas pelo Juiz de Direito do Com• 
mercio {Art. 6. ') , e a decisáo será cscripta no neto do 
protesto. 

ucçio m, 

Dos protestos em geral. 

Art. 390. Os protestos nos casos determinados no Co• 
,Ji~o Artigos rJ~Ul, 60G, 61.'~ (! ü19 c ontros, on qnnndo con• 



\·ierem ás partes para conservaçfio, c resalva de seus di
reitos, serão interpostos perante o Juiz 'por huma petição 
em a qual a parte reccntará c facto, e exporá os funda
mentos do protesto. 

Art. 391. Tomado por termo o protesto será intimado 
ios partes e interessados ou pessoalmente, se forem conhecidos e 
presentes, ou por editaes se forem desconhecidos, ou ausentes. 

Art. 392. Estes protestos nao serno julgados ; nao 
admittem contraprotestos c recursos, e podem ser impugna
dos quando delles ~e prevalecer o protestante nas acções 
competentes. 

CAPITUI.O VI. 

Dos dPpo.<itos. 

Art. 393. O deposito em pagamento tem lugar : 
§ 1. o Se o credor recusa o pagamento otrerecido; 
~ 2. o Se o credor nno quer passar quitação, ou nao a 

passa com a scgurnn(n RCrcssaria e por tantas l'ins quantas 
conv~m no devedor (Art. 1;3.1. Codigo) ; 

§ 3. o Se hn litígio sobre a divida ; 
§ !;, o Se a divida he embargada em poder do devedor 

(Art. 437 Codigo) ; 
§ 5. o • Se a co)lsa comprada está sujeita a algum onus, 

ou obrigação (Art. 1;37 Codigo) . 
. Art. 394. Feito o deposito por mandado do Juiz , se

rão citados: 
§ I. o O credor no caso do Artigo 3!J3 §§ 1. • e 2. • ; 
'§ 2. 0 Os litigantes ou contendores no raso do Artigo 393 

§ 3.•; . 
§ 3. • Os credores conhecidos e desconhecidos no caso 

do Artigo 393 §§ /;, 0 c 5.', aquelles pessoalmente e estes por 
editaes. · 

Art. 395. Effectuado o deposito com citaçao das pessoas 
interessadas, ficao desoneradas c reunidas as obrigações pes
soaes, e onus reaes (Art. 1;37 Codigo). 

Todavia a citação edital não prejudica o direito dos 
credores desconhecidos, que tiverem hypotheca na cousa ven
dida por tempo certo designado na J"ei ou "no contracto, 
em quanto· este prazo nno expirar (Art. 437 Codigo). 

Art. 396. Se o credor (Art. 393 §§ 1.' e 2.'), etrectuado 
o deposito , • pedir vista para impugna-lo ser-lhe-ba conrerlirln 
por cinco dias. 

j' 
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Art. :l!l7. Os embargos do credor somente po!lem con
sistir : 

§ 1." Em nao ter havido recusa de sua parte (Art. 393 
§§ 1." c 2."); . 

§ 2. • Em ter sido feito o deposito fóra do tempo c lugar 
do pagamento (Art. 431 Codigo) ; 

§ 3.' Em nno ser o deposito integral (Art. !~31 Codigo). 
Art. 398. Vindo o credor com os embargos no termo 

n,ndo' se assignará hum a dilaçao de dez dias para a prova • 
c arrazoando successivamcnte o autor e réo em cinco dias 
cada hum, serão julgados os ~mbargos a final. 

Art. 399. Se os embargos forem julgados provados, 
~crá o devedor responsavel pelas despezas do levantamento, 
salario c custas do deposito no caso do Artigo 397 § 1.•, c se 
haverá por nno feito o pagamento c ficará o devedor sujeito 
a todas as despezas no caso do Artigo 397 §§ 2. • c 3. • 

Nos referidos casos as perdas c damnos acontecidos 1Í 
coma depositada sao por conta e risco do devedor. 

Art. loOO. Se forem julgados nao p•·ovados os embar
gos, o credor será condemnado nas custas , e scrlio por sua 
conta c risco os damnos acontecidos á cousa depositada. 

Art. 401. O deposito preparatmío da acçao, como no 
caso dos Artigos 20!~ e 212 do Codigo, terá lugar a reque
rimento do autor por mandado do Juiz, com citaçao da 
parte, c sfio inadmissíveis qunesquer embargos, sendo res
ponsavel pelas despezas, salario, perdas e damnos o ·Ven
drlo na causa principal. 

Art. ll02. O deposito por conta de quem pertencer, 
como no caso dos Artigos 583, 585. c 614 do Codigo , será 
lambem feito a requerimento da parte, por mandado do Juiz, 
c com citação edital e correrão por conta de quem pertencer 
a~ dcspczas , salarios, perdas c damnos. 

CAPITULO VIl. 

Das habilitações incidente~ nas causas commerciaes. 

Art. 403. Fallccendo qualquer das partes litigantes , 
ressa a instancia da causa, e não se proseguirá nella sem 
que os herdeiros da parte finada se habilitem, ou sejüo ha
bilitados. 

Art. 404. Se ficarem víuvn c herdeiros legítimos, ou 
•ornente her<leiros legitimM, hasta que c~tes fazendo certo 

----~----------:---,---___; 



por documentos legues o obito, e a sua qualidade 1le her
deiros legitimos ou necessnrios, ajuntem nova . procuração e 
fação citar a parte contraria para a renovação da instancia. 

Art. 405. Tombem não será necessaria sentença de ha
bilitaçilo, se offerecidos os artigos respectivos a parte os con
fessar por termo nos autos, e núo houver opposiçlio de terceiro. 

Art. 406. Quando os artigos de habilitaçúo forem olfc
recidos por aqucllcs que se querem habilitar, sení oitadn u 
parte contraria ou seu procurador: será por~m pessoal como 
primeira a citação daquellcs que devem ser habilitados, quando 
os artigos forem offcrecidos pela parte que os quer ha
bilitar. 

Art. !101. Os artigos serão olferecidos em oudieneio , 
e nelln se assignará o termo de cinco dias para a contesta
ção, findo o qual terá lugar a dilação das provas por dez 
dias: com as provas produzidas scrilo os autos conclusos in· 
clependentementc de mais allegaçõcs. 

Art. /o08. Da sentença •1uc julga provada ou nilo pro
vada a habilitação só eoberú aggravo de petição c instru
mento (Art. 669 § 14). 

Art. 409. O cessionario, ou subrogado pódc. proseguir 
na execução sem hnbilitnçao, ajuntando o titulo legal da ces
são , ou subrogação. 

Todavia o cessionario ou subrogado dererá pro1·nr a 
sua identidade quando dclla se duvidar. 

Do embargo, pcndc111c a I ide. 

Art. 410. Pendente a lide pode o autor nos mesmos 
casos em que tem lugar o embar~o preparatorio requere-lo , 
como dispõe o Capitulo I deste Titulo em cuja conformi
dade se procederá. 

TITULO \'!li. 

Do Juizo al'bitl'al. 

eAI"ITULO I. 

Ar!. 411. O Juizo arhilral ou hc voluutario 011 nc· 
re~~ario; 

-~----
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§ I.' lle voluntario quando he instituído por· compro-
misso das partes; : . • ' 

!li 2.' · He neeeSflario nos casos dos Artigos 245,·294, 348, 
7:19, 783 e . 81.6 do .Codigo Commercial, e em todos os 
mais , em que oesta fórma de Juizo he pelo mesmo Codigo 
tlcterminoda. 

A.rl. I!-12. O Jnizo arbitral voluntario póde ser insti
htido , ou preferido ao Juizo ordinario do commercio, nulcs 
ou na pendencia .de qualquer demanda, na primeira ou 
na •eguuda instancia , c até depois de interposta ou con
eedida a revista. 

Art -1·13. Nos casos em que o Juizo arbitral he nc
eessario (Art. 411 § 2.') só he de mister o compromisso, 
~e as partes quizerem desistir dos recursos legues, ou impor 
penas convencionaes, bastando somente nos outros casos a 
louvaçno das partes. 

Art. 4 H. l'odem fazer compromisso todos os que po
tlem transigir. 

Art. 1~15. O compromisso póde ser judicial ou extra
judicial. 

Art. 416. O compromisso judicial pódc ser feito na 
t:ouciliaçno previa, ou em qualquer tempo durante a de
manda perante o Juiz de Paz, ou por termo nos autos. 

Art. 417. O compromisso extrajudicial pódc ser feito 
Jlor cscriptura publica, ou por escripto particular nssignado 
pelns partes , c duas testemunhas. 

Art. 418. A. escolha do terceiro, que tem de decidir 
m differenças c divergencias dos nrbitros entre si , será . feita 
pelas partes simultaneamente com a dos outros, ou seja 
voluntnrio ou necessario o Juizo arbitral. 

Art. 41!1. Para n escolho de terceiro arbitro nos casos 
em que o Juizo arbitral hc necessnri!l, se as partes não 
concordarem, o Juiz na mesma audiencia e neto da louvaçno 
exigirá de cada huma das partes Ires nomes a aprazimento 
dellas , e lançando-os n'huma urna mandará extrahir por 
hum menino h uma das cedulas, a qual designará o terceiro 
arbitro. Deste neto se lavrará termo circumstanciado, que 
será junto aos autos. 

Art. 420. A opposiçllo das partes nos nomes propostos 
para a escolha do terceiro arbitro será regulada c decidida 
em conformidade dos Artigos 195 e 196. 

Art. /o2 f. Nos casos em que o Juizo arbitral he ne
l'C~snrin, compete no~ interessados, ajuntando o compro-
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misso do Artigo 413, se o houver, requerer ao Juiz de Di
reito do Commercio (Art. 6. ') a louvação dos arbitros, a qual 
será feita na fórl!l« dos Artigos 418, 419 ·e 420; citadas as 
partes. . · · . 

Art. 422. Nos casos de repartição , regulaçAo ou rateio 
de avarias grossas, a nomeação dos arbitros se fará a re
querimento do capitno , ou dos interessados, se o capitão o 
não fizer no prazo de 30 dias contados da entrada do navio 
(Art. 783 Codigo). 

Art. 423. · Não se querendo as partes louvar, o Juiz 
uc Direito do Commercio (Art. 6. '), nos lugares onde houver 
Tribunal do Commm·cio, deprecará ao mesmo Tribunal a no
meação dos arbitros , c com ella proseguirá a causa. Nos 
lugares distantes do domicilio do mesmo Tribunal, o Juiz 
do Commercio respectivo procederá a louvação dos arbitros á 
revelia das partes (Art. 783 Codigo). . 

Art. 424. Nos casos do Artigo 846 do Codigo, a nomea
ção dos arbitros será feita do modo especial ueterminado 
no referido Artigo. 

Art. 4.25. Instituído o Juizo arbitral voluntario por 
compromisso quer judicial, quer extrajudicial .(Arts. A16 
c 417), ou., .nos casos em que o Juizo arbitral he ne
cessario, fe;t:t a nomeação dos arbitros (Art. 421), e.accei
tando elles a nomeação , começará 0: cansa perante os arbi
tras nomeados, na fórma dos Artigos ft.!l5 e seguintes. 

Art. 426. Se já a lide estiver pendente, junto aos 
autos o compromisso ju~icial ou extrajudicial, ou assignado 
o termo pelos compromittentes (Arts. 416 e 417), o Juiz do 
feito ordenará ao Escrivão que devolva os autos aos arbitros 
nomeados, sem dependencia de intimação das partes. 

Art. 427. Se a causa se achar na segunda instancia, 
ou interposta , ou já concedida· a revista , será a petição 
para ajuntar o compromisso (Art. 426) dirigida no 1.' caso 
ao Presidente da Relação ; no 2. • ao mesmo Presidente , ou 
ao do Supremo Tribunal de Justiça , se já o recurso tiver 
sido alli apresentado ; e no 3.' no Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça, ou ao da Relação revisora, se já oh i 
estiverem os autos de revista. 

Art. !128.- Em qualquer dos casos do Artigo antece
dente, os respectivos Presidentes mandara o autoar o com
promisso e mais papeis que acompanharem n petição, or
denando que os autos sejfio devolvidos ao Juiz competente, 
para ter lugar o Juizo arbitral. 

~-~~-c--~-----,-~----. 
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Art. ~·29. O compromisso deve essencialmente conter : 
§ L • Os ·nomes , pronomes, e domicilios das partes; 

. ~ 2. o O objecto da 'contestação que se sujeita ao Juizo 
arbitral; 

§ 3. o Os nomes , pronomes , e domicilio dos arbitros ; 
~ !~. • A nomeaçil9 de hum terceiro arbitro para decidir 

no caso de discordanciu dos nomeados. 
Art. 430. AMm destas declarações podem as partes ac-

crcsccntar as seguintes : . 
§ 1. • O prazo em que cada hum dos nrbitros de1·erá 

dar a sua decisão; 
§ 2. • Se a decisao dos arbitros será executada sem re

curso , ou se rcservilo o direito de recorrer della nos termos 
iliW; . 
. § a.• A pena convencional que pagará á .outra parte 

aquclla que recorrer da · decisão arbitral , .ou que dolosa
mente embaraçar que esta se dê no prazo marcado. 

Art. 431. A pena convencional não poderá ser maior 
do que o valor da demanda; e ficará perempto o recurso 
se a parte que recorrer, dentro de tres dias depois de re
querida pelo valor da pena estipulada, nno o depositar na 
mão do arbitro da parte contraria, ou no .Deposito Publico, 
para clla o· receber ou levantar quando quizer. 

Art. 432. Para. a requisição do . valor da pena con
vencional em qualquer dos casos do§ 3.• do Artigo 430, com 
a cerlidno do compromisso e da interposiçilo do recurso , ou 
com a exposiçno dos factos dolosos da parte que impedírao 
que n decisão arbitral se desse no prazo marcado, poderá 
a outra parte requerer no Juiz que lhe passe mandado .exe
cutivo contra n parte que recorreo, ou dolosamente emba
raçou o julgamento arbitral; e o Juiz 'procedendo á inqui
riçilo verbal e summaria concederá ou denegará o mandado 
executivo. 

· Art. 433. Se findos os tres dias não estiver feito o 
deposito (Art. 431) ou prestada fiança idonen, se nisso con
vier a outra parte, proceder-se-hn á penhora, que seguirá 
os termos . das execuções. 

Art. 434. Não havendo tempo marcado para . os ar
bitras darem a sua decisão, será este de .quatro mezes , a 
contar da acceitação expressa ou \acila dos mesmos arbilros. 

Art. 435. Este prazo poderá ser prorogado por ex• 
prcsso consentimento das partes , com tanto que a proro-
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gação tenha lugar antes de expirado o primeiroprázo , sendo 
junto aos autos o documento respectivo. 

Art. 436. · Os arbitros nomeados acceitarão, ou se es
cusarão dentro de oito dias , depois que lhe for notificada 
a nomeaçno; e se nesse prazo nada disserem , julgar~se-ha 
terem ncceitado. · 

Art. 1~37. Fica de nenhum elfeito o compromisso: 
§ 1. • Escusando-se antes de ncceilar , fnllecendo. ou im

possibilitando-se por qualquer modo notes de dar sua de
cisão qualquer dos nrbitros nomeados, se nao houver clau
sula no compromisso de. que a decisão seja devolvida no ar
bitro substituto havendo-o; ou que a subslituiç.ao se faça 
por tiova escolha das partes, ou do arbitro, ou· dos arbitros 
restantes; 

§ 2.• . Sendo julgada a recusnção de hum dos nrbitros 
antes da sua decisão , se as partes nao se nccordarem nn 
nomeacão do substituto; . 

§ 3. • Tendo expirado o prazo convenciónal ou legal, se 
as partes não concordarem na renovação do prazo ; 

§ 4. • Fallecendo alguma das partes: interessadas antes da 
decisão dos arbiftoos, ou, sendo esta discorde, antes dn decislio 
do terceiro' se ror menor algum dos herdeiros. do ranecidó. 

Art. 438. Em qualquer dos ·casos do Artigo nntece• 
dente reverterão os autos no Juizo ordinario, se já liouver 
causa pendente' para proseguir nos termos ulteriores. ou 
proporão as partes as acções que julgarem competir. . 

Art. 439. Depois de acceita a nomençao expressa ou 
tacitamente (Art. 436), não poderão os arbitros escusar-se ao 
encargo que recebêrão. 

Art. 440. Terminado o prazo marcado para a decisao 
da causa (Art. 437 § 3. ') poderá o Juiz punir com ·multa 
de hum a cinco por cento do valor da causa, e prisão de 
oito a vinte dias, o arbitro que ror convencido de conluio 
com humn das partes para demorar n decisão, ou frustrar 
o compromisso. 

Art. 441. Este julgamento será summario , e ouvido 
o accusado por escripto sobre n petição e documentos da 
parte .dentro de Ires dias improrognveis, inquiridas verbal
mente. ns testemunhas se as houver, . o • Juiz proferirá a sua 
sentença por escripto , como direito for. · · Desta senten çn 
compete aggravo de petição ou de instrumento. 

Art. 442. Feita a nomeação dos arbitros só por com
mum nccordo das partes poderá ser rcvogn1la. 

' -- - _I 
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Art. 443. Só poderno os nrbitros ser recusados pelas 
partes por causa legal posterior ao compromisso, salvo se 
delln não tinhM conhecimento, e jurarem ter chegado'á sua 
noticia depois de feita a nomeaçllo. 

Art. U.!.. São causas legnes de recusarão dos arbitros 
todas as enumeradas no Artigo 86; e , proposta por escripto 
será julgada na fórmn do Artigo 196. , 

Art. 445. , Acceita, a nomcaçno (Art. 436), os arbitros 
nomeados ordenarno por despacho que as partes deduza o sua 
intenção nos termos,, que serno marcados segundo a dif
liculdade e complicaçJo do negocio, e nfio poderão exceder 
de quinze dias para cada huma. 

Art. 4h6. O Escrivão fará os autos com vista ao Advo
gado de cada h uma das partes, e findo, o termo os cobrnd 
com razões , ou sem ellas. 

Art. 4/,7. Quando alguma das partes nfio tenha Advo
gado, poderá no prazo marcado apresentar nssignadas as 
suas allegações com os documentos respectivos, independente 
de vista dos autos. · 

Art. t.48. Se alguma das partes nlio nllegnr ou não 
ajuntar os seus documentos , nos prazos marcados, irá por 
diante a causa; e nno se ajuntarão depois, salvo se nisso 
convier a outra parte. , 

Art. 4~9. Quando a' causa precisar de maior discussno, 
ou o réo com a sua contestaçao ajuntar novos documentos; 
de que o autor, nfio tenha feito menção, poderá conceder-se 
ao autor para replicar, e no réo para treplicar novo prazo, 
que nunca excederá a oito dias. 

Art. t.50. Terminados os prnzos, se as partes ou al
guma dellns protestou por prova testemunhal, será marcada 
para isso huma só dilaçno, , que nno poderá ser maior de 
vinte dias. 

Art. t.51. As testemunhas serlio inquiridas pelas partes 
que as produzirem , seus Advogados ou procuradores na pre
sença dos arbitros , no dia, lugar e hora marcada pelo Es
crivão , com, intimação das partes ou seus procuradores. 

Art • .152. No Juizo arbitral sno admittidas todas as 
provas enumeradas, no Capitulo XII do Titulo li. 

Art. 453. Findo o termo probatorio serno , os, autos 
confiados aos arbitros em commum por cinco dias para os 
examinarem, findos os . quaes declararão por cota se os achão 
.em estado de ser julgados. 

Art. 454. Re qualquer dos nrbitros entender que a 

I 
c,'~~~~~---;--------~' 
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q11estAo nl!o está sufficientemente esclarecida , poderá mandar 
proceder ao exame ou diligencia, que julgar conveniente, 
e, mesmo ao juramento•-de alguma das partes•.·para ·ajuda 
de·:prQva.. . · · .. ' -: , · . ;, :,, _,,, 

,. Art. 455. Qualquer -.destas -diligenciàs p6de · lambem 
Aer -feita a requerimento das partes, se alguma dellas ·o··re• 
qnerer a h\ encerrar-se <I• termo probatorio. i" 

Art. ~56. Se og arbitros entenderem que a causa se 
ncba em termos de ser-julgada, assim o declararno por dflll' 
pacho' 'mandando que sellatlos os ·autos se lhes façao con" 
dusos para a sentença final. 

Art. 4.'>7. Os arbitros julga ruo de facto e de direito i 
conforme a:;. Legislaçao Commercial (Cap. I -do Tit: ·I) •e 
clausulas do compromisso. 

Art. 458., A sentença dos arbitros será datàda e' assi
gnada em commum se concordarem, ou separadamente' se 
discordarem. '' , ,; '" 

. . Art., 459. Se concordarem elll parte, e em parte dis
cordarem, poderãO na mesma sentença <lcclarar nquillo em 
que concordá ruo, e aquillo em que discotdárão. '· :, 

Art. 460. Se houver. discordancia dos ·arbitros em todo 
ou em parte ' o Escrivão fará . logo os: autos conclusos ao 
terceiro arbitro nomeado para desempatàr. ' · · , :: 
_,,·,,Art. 1.61. · O terceiro arbitro. ser•í .sempre: obrigado' a . 
conformar.se com a opinião ue hum uos arbitros 1 podendo 
todavia , se a decisão versar sobre questões diversas, adoptar ' 
em. parte a opinifio ue hum ou uc outro ,sobre cada hum 
dos pontos divergentes. 
·· , . Art. 462. l'arn ueciuir uever•í o terceiro arbitro con
ferenciar ·com os outros discoruantes, que para. isso •serllo 
notificados , e somente uecidirá por si. não se reunindo os 
arbitros· no:-prazo marcado para a conferencia. 

Art. 463. . Nestns conferencias pouerão os m'hitros dis
oordantes modificar a sua opinião no todo , ou na parte em 
que ·discordárão , c do que se vencer entre clles :í plura
lidade se lavrarti scntcm:n por todos nssignadao ,, :: ''~: .·l·i · 

': · Art. 1~64. O terceiro arbitro dará a suá deéis:io nu 
fórrna determinada nos Artigos antecedentes· dcntroi;do·prazo 
de hum mez, contado da publicação da sentenÇil dos outros 
ttrbitros , se outro não lor o prazo marcao o pàra . este fim 
no ·tompromisso, ou se não fnr renoYnllo ·por multiO ·àceor-
do ·das partes. :. ·' · 

A1·t. 'lfiã. A <rntcnça nrhitrnl ~Í> pc">rlc ·<er execn tnrla 
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depois de homologada pelo Juiz· de Direito do Comriicrcio 
(Art. 6.'). 

Art. 466. Se a sentenea arbitral for exequivcl pelas 
clausulas do compromisso , depois de homologada mifórmà 
do Artigo antecedente, será desde logo dada á etecuçno pelo 
mesmo Juiz que a homologar, ou pelo da causa se já " 
havia pendeate. . 

Art. 1.67. A sentença arbitral nao aproveita , nem pre
judica a terceiro que não assignou o compromisso ; mas os 
herdeiros c successores dos que o assignárilo respondem pelos 
seus resultados , c são obrigados a cumprir tudo a que se
rifio obrigados aquelles a quem succedem, ainda que sejão 
menores, ou outras quaesquer pessoas sujeitas á curatela. 

Art. 468. Se as partes reservarem .o direito de recor
rer da sentença arbitral, poderão appellar ou · interpo~ a re
vista , se o compromisso foi feito achando-se a causa nn· 
primeira ou na segnnda. instancia. 

Art. 469. A clausula do compromisso-sem recurso-· 
nno torna irrecorrível a sentença arbitral no caso de nnl
lidade, proveniente. de haverem os arbitros excedido no jul
gamento os. poderes conferidos no compromisso. 

Art. 470. Podem ser nomeados arbitros · o Juiz de Paz 
no neto da concialiaçfio (Art. 37), ou em qualquer tempo 

J. durante a demanda (Art. 416); qualquer Juiz de primeira 
-/ ' ou segunda instancia; os Tribunaes do Commercio ~u quaes-
• - .. - b od •· _,N quer dos seus mem ros; e em geral t as as pessoas , ha·· 

' ,, 
' \;) 

.'!_~ 

bilitadas pelo Codigo Commercial para serem commerciantes. 
Art .. 471. A sentença arbitral proferida pelo Tribunal 

do Commercio, ou por qualquer de seus. membros, ou por 
qualquer Juiz de primeira ou segunda instancia, quer como 
arbitro uni co e commum das partes, quer intervenha qual
quer delles somente como arbitro nomeado por huma del
las, será executada independente de. homologação. 

Art. 472. Se a causa já pendia em Juizo ordinario 
commercial, continuará a escrever no Juizo arbitral o 'Es
crivão que era do feito. 

Art. /i.73. Se a causa começar logo no Juizo arbitral , 
escreverá no feito qualquer dos Escrivaes do cível, a quem 
tocar por distrib11ição a requerimento do autor• 

Art. 474. Compete ao Juiz do feito ainda depois de 
devolvidos os autos ao Juizo arbitral, e a outro qualquer 
Juiz de Direito do Commcrcio (Art 6. •) , se a causa tiver 
logo começndo no Juizo arbitral : 
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•S 1. • Proceder ás diligencias, que lhes forem requeridas 
por hem dos Artigos 419, 420, 421 , 422, 423, 436 e 462; 

§ 2 • Fazer effectivas as penas convencionaes (Art. ~.30 
§ 3.') na forma dos Artigos 431, 432 c 433; , . 

§ 3.• Impor as penas marcadas no Artigo 431 na fórma 
do Artigo 432 ; 

§ . 4. • Conhecer na forma do Artigo 196 da recusaçao dos 
arbitros proposta nos termos dos Artigos 443 ·c 444 ; 

§ 5. • Homologar c executar ·as sentenças · arbitraes nos 
termos dos Artigos 4.65 c 466 ; 

§ 6. • Providenciar sobre os demais incidentes, em que 
for necessaria. a sua jurisdic~no para o andamento da causa 
no Juizo arbitral. 

Art. 475: O Juiz de Direito do Commcrcio (Art. 6. ') 
do domicilio dos arbitros nomeados he o com1>etcnte para 
lhe serem devolvidos os autos, nos casos do Artigo 427, c 
para proceder á notificação dos arbitros , e mais diligencias 
necessarias a fim de ter lugar o juizo arbitral (A.rt. 4·28). 

PARTE SEGUNDA. 

Da. execução. 

TITULO I. 

Do ;,.gresso da exccuçiio. 

CAPITULO I. 

Da ex!racção da sentença. 

Art. A76. A carta de sentença somente he necessaria 
quando a causa excede a alçada do Juiz. 

Se a causa cabe na alçada não se extrahe sentença , 
mas. mandado executivo em o qual deve ser inserta a sen
tença do Juiz. 

Art. ft77 •. Tambem não he necessaria a sentença, c 
basta o mandado do Juiz , quando a parte vencida se con
forma com a sentença e quer satisfazer a condemnaçno. 

Art. 1.78. A carta de sentença deve ser passada com 
as formulas usadas no fôro civil. 
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· :,, :AtV •479·.: ·:se• ti ~enten~n for da 1.•· ihstanêia t~.[carla 
cótí'lCrá: · .. ~-! : .:.:-.; • · :-- n:. · - !>,~. ·r .. ,·t ·;·~~~ 

!.1.'§ 1~'· •A'·illllt:>a~U'F• "~.t.lt.J•f •·~ .:~;·(:,.:il\; ':1-\~~·1 "t ~" 
S 2.0 A tóD~iJia«;ãO! . H:t' • .... , .. l 

.~ 3. • ' A )Íetiçilo' iniéial ;: · ' · 
§ !,," A fé da citn{·ão; 
~ 5;' A peliçüo, ou·artigos da ocçilo, nilo sendo a pcci-

. ~-ao da acç-no a mesmn inicial; 
§ 6. • A contestação; 
~ í. • A replica c !replica ; 
!i R.' A sentenra c documentos em que se clla fundar, 

Art. h80. Re a ecutcnra fill' em causa · summaria 'a 
cnrla c.ontcrá : 

~ 1.' .\ nutoaçno: 
~ 2.' A petiçno iuieial: 
.~ 3.' A conciliação; 
S 4. o .\ contcsla{'ilo ; . 
. ~ 5.' A setitença e os documentos em que se clla fundllr. 

Art .. 181. Se a sentença for em gráo de appellação, 
o carta de sentença conterá , além das peças mencionadas : 

§ 1. • A interposição da appellação; 
.~ 2. • O Accordão da Ilelação e os documentos em que 

se fundar, se não forem os mesmos em que se fundou a 
sentença appellada. 

Art. 482. Se a scntença . for obtida em gráo de re
vista, sendo esta tlenegmln, il carta somente conterá : 

§ 1. • A interposição da revista; 
§ 2.' O Accordno que denega a revista . 

Art. !.83. Concedida a revista , confirmada )Jcla Ile
laç;io revisora a sentença recorrida , se desta já se houver 
cxtrahido sentença antes da remessa dos autos para o. Su
premo Tribunal de .Justiça , a carta ,somente conterá: 

§ 1. • A interposiçno de revista ; . . 
§, 2. • O Accordão do Supremo TribUnal que n' concedeo; 
.'i. 3. • O Accordão da Relação revisora c os documentos 

em que se fundar, se fi1rem diversos daquelles. em que se 
fundá rã o a sentença de L" instancin e accordão •em · gráo 
de appcllação.' . · .:., 

Art . ..\8-l. Não se tendo extrahido sentença·,' oti•scndu 
rcfôrmadO: peta Ilelàção revlsófa' a sentença recoi-tida, li éorta' 
conterá alêm dos peças mencionadas no Artigo 48 I : 

§ 1. • A interposição de revisto ; · 
§ 2." O Acconlão do Supremo Tribunal de Justiça •: · 



§ 3. • O ; Accordao da llelação rnvisora 'e documentos ~m 
que se fundar' se forem . diversos dnquelles. em qun se fun-
dou o Accordan• ·001· gl'áo.,de ·•appellação.: .' · .. : ''': : . . :i. 
· Art. 485. A carta! 'dtÍ sentença 'de·emliargo'.de b!rceiro 
deve conter : · · · · ' í: 

§ 1. • · O auto da penhora ; · 
§ 2.• Os embargos· de terceiro; 
§ 3.' A se~itcnça e documentos em qun se fundar • 

.\1'1. !<86. A carta de sentença de artigos de preferen-
cin dele conter: 

§ 1.' Conhecimento do deposito; 
§ 2.' Auto da penhora; 
i;i' -a.•. l'etiçao e citação ; 
§ !<.' Artigos; 
§ 5. • Contestação; 
§ 6•. • Sentença e documentos em <1ue se fuhdor. 

Art • .-\87. Em qualquer caso, havendo habilitação in; 
citlenle , a carta deverá · lambem conter : os artigos. -de ha
bilitação, e a sentençiL que os julgar com os documentos 
em que se ella fundar. · · 

Art. 1.88. Al~m das peças mencionadas nos Artigos 
aitterMentes , podein ás partes ajuntar como documentos.; as 
certidões de outras quacsqner peças que lhes· conviemm. 

· Art. 1.89. 'Apresentada a carta de sentença ao: Juiz 
· competente• (Art. 1.90) , este lhe poril o- cumpra-se ";-nao 
sendo por elle proferida, c será o executado citado' plira'·a 
execuçno.' 

· ' · Só n L' éitaçao ·da execuçao he pessoal (Art: · 47). 
::'· ., ; '•' I'·, ··' •'I' 

. ' ' CAPITULO 11; 
: .. : 

Do· •Juiz' e paí-lcs compclenlcs 'para ct execução. · 

Art! · 490. Ile eornpctenle pnra a· execti~.ão : ·' · ' ' 
· § i.• O ·Juiz da caüsá principal ou aquelle que· o 'su~ 

ceder; ., • • ,;· 
· ·§ 2~· ··O Juiz do 'Fermo· em que estao situados os1bens, 
precedendo • tiartn prccatoH~r execntoi'Ía do ~uii · tia. :causa 
principal. ··~·=:"··': :'\:, •. 1 

: .. ,.,Art. 1191: ·A 'crcc,rçüo -éompetc: · · · · 
§ 1.~": ~\' p11rte' VtmCedorni;. .:t ~ ..... ·• 

~ 2, 0 .\Ôs to<CllS · hei·dcii'OS ; . 
% :l." .. \o subrogado, n~~~ionarit), c HICtc~·:mr siugu\ur. 
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Art. 492. lk competente a execução contra: 
, §· 1. o A parte vencida ; 
§ 2. • Os herdeiros, ou successores universaes; 
§ 3. • O Fiador {Art. .196 e 591) ; • 
§ 4. • O chamado . á autoria ; · 
:\) 5. • . O successor singular sendo a acçilo real ; 
§ 6. o O comprador ou possuidor de. bens hypoUieca

dos (Art. 269 § 2. o Codigo); segurados (Art. 676 Codigo) ; 
ou alienados em fraude de executão (Art. 494), ·e em ge
ral contra lodos' os que recebem causa do vencido, ·como 
o comprador da herança ; 

§ 7. o Todos os que detem os bens em nome do ven
cido, como o depositaria, o rendeiro, c inquilino quanto á 
esses bens somente ; · 

§ 8. o O sacio (Arts. 497 , 4·98 e ,199) ; 
Art. /o93. A respeito; dos bens da mulher casada, e 

do menor, nao commerciantcs, guardar-se-ha o Direito civil. 
Art. 49.f.. Considerao-se alienados em frnude da exe

cuç~o os bens do . executado : 
§ 1. o Quando sao litigiosos ou sobre ellcs pende de

mundo; 
§ 2. • Quando a alienação he feita depois da penhora, 

ou proximamente á ella ; 
§ 3. • Quando o possuidor dos bens tinha razão para sa

ber que pendia demanda, e outros bens não tinha o exe
cutado por onde pudesse pagar. 

Art. 495. A sentcnç.a não h e exequivel . contra o ter
ceiro que possuo bens do commerciante fallido, alienados 
em fraude ·dos credores (Art. 828 Codigo) , mas he essen
cial contra. o mesmo terceiro acçno competente c directa. 

Art. 496. Sendo o fiador executado , póde olferecer á 
penhora os bens do devedor se os tiver desembargados, 
mas se contra elles apparecer embargo, ou opposiçao , ou 
não forem sufficientes ,. a execuç.ão correrá nos proprios bens 
do fiador até elfectivo o real embolso do exequente (Art. 
261 Codigo). · . · 

Art. 497. Os bens particulares dos socios nao podem 
ser executados. por dividas da Sociedade, senão depois de exe
cutados todos os bens sociaes (Art. 350 Codigo). , 

Art. 498. O credor particular de hum socio só póde 
executar os fundos liquidas , que o devedor possuir na Com
panhia ou Sociedade , nao lendo este outros, bens desem-
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borgados, ou ·se depois de executados, os que tiver nao to
rem sufficientes poro o pagamento (Art. 292 Codigo). 

Art. 499; 'fambcm nao póde ser exeeutado nenhum 
navio no suo totalidade por. dividas particulares de hum com
parte : mas o execuçno terá lugar no valor do quinhao do 
devedor , sem prejuizo da livre navegação do mesmo navio , 
prestamlo os mais compartes fiança idonea (Art. !83 Codigo). 

Art. 500; Se o c1ecntado não tem bens no Termo da 
causa principal , ou os que ·tem são insufficientes, . expedir
se-1m carta precataria executoria, dirigida ao Juiz. do Ter
mo onde sao situados os bens para 1miceder á penhora , 
avaliação c nrremataçliO delles. 

Art. 501. A decisão dos embargos oppostos no tôro 
da, situaçao dos bens, compete ao Juiz do causa o , quem 
serão remettidos sem suspensão. 

Art. 502. Se o executado possue bens no. 'fermo da 
causa principal e em outro Termo , o cxcuçno delles uno 
será simultanea mas successivn . sendo executados primeiro
mente buns e depois outros , salvo se os bens de hum e 
outro 'fcrmo forem manifestamente insufficientcs. 

TITULO II. 

Das sentenças illiquidas. 

Art. 503. A liquidação tem lugar: 
§ L • Quando o sentencn versa sobre fructos e cousas 

que consistem em peso, numero e medida ; 
§ 2.• Quando o sentencn versa sobre interesses, perdas 

e damnos; 
§ 3 .• ' Quando ~ aceno hc' universal ou geral. 

Art. 50.1-. Sendo o sentença illiquida, o primeira cita
çao do executado será para ver offereccr os artigos de li
quidaçno á primeira audiencia do Juizo. 

Art. 50;;. Offerecidos os artigos na nudiencin apraza
.do, o réo contestará no termo de cinco dias, findos os 
quaes seguir-se-ha a diloçao dos provas que será de dez 'dias, 
e arrazoando depois e successivamente o liquidante· e li
quidado no termo de cinco dias cada hum , semi) os artigos 
julgados a final , devendo o Juiz previamente ou ex-officio, 
ou a requerimento das partes proceder ás diligencias nc
cessarias. 

Art. 506. Proferida •:sentença de liquidnçao, da qual 
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•G cabe nggrnvo.•dc.peliçlo;.ou: ioslrumepto;;(Mt• 669 .. § ,f2) 
prosegíliriha; exêcuça!i i llêmHdCpe1Jdencia<i delmová!t~eitaçao 
<J•essoal, proeedendo;se .álp~hota e<tetmo.il· ultél'lores •,t.eomo 
está determinado~.plitn: as•<sentenças Uqtiiilas:! .,, •. :. ';·,.,., 

• · ·,. , .. ~. :, ·! .. t : ,: i.' .·. :; l : :·.,: • · ·. ;n· 1 , , 1. : !' ;< '! 

TITULO IH. · · ,, • · 
' '": '. '" . . '., 

Das .<entença.< liquida.•. 

CAPITUt.O J • 

. Art. 507. Sendo a sentença liquida, será o execut.1do 
citado para pagar ou· nomear bens< á penhoril I'Jas• vinte e 
quatro horas seguintes á .citaçao: . • . : · . : · . . : ' 

· Art. 508: A nomeaçao feita ·pelo executado· nao vale, 
salvo convindo o exequente: ·''' ' · . , . 

§ 1. • Se .. nao he feita confonllc a< gr0daçao .estabelecida 
para a penhora (Art. 512); ". ·: ··• · · · ' : • · ' '• 

§ 2. • Se o executado deixa de nomear os bens especial
mente hypothecados , ou consignados para o pagamento ; 

§ 3. • Se o executado nomea bens silos em outro Termo , 
tendo-os no Te•·mo da execuçao; 

4 .. • Se os bens nomeados na o sao livres e desembar
gados ' havendo aliás outros' bens nessas circuinstancias ; 

§. 5. • Se os bens nomeados .sao manifeStamente insuffi-
cientes para o pagamento• da;~ divida',; ' .. ,. · . . ; 

Art. 509. ·Sendo a nomeaç.'!ó· feita -conforme as dis
posições do Artigo antecedente e por termo nos autos., eon· 
siderao-se os bens penhorados, e serao depositados: ·como 
se.:dispõe no Capitulo seguinte; · ... , 

i,' 

CAPITULO 11.: : ,. 
-:., 

Da pe~lwra".'! '· > ; ·· :.> • 1:: 
1 :. ·:.:L h , •. ; , •• : •1 •., ., ~· :. 

·· Art~ 510: · Se o executado dentro:.das. vinte• e ·quatro 
horas nao pagar, ou· na o nomear bens á penhoro•; ou ;fizer 
a nomeaçao contra as regras do· Artiga 50S;íiproccder-5e-
hn effectivnuiente á penhora passnndo~se 'mandado. , , · 

Art. 511. O auto de penhora deve conter: 
~ I. n o rlin ' nmz' nono c .)ng-nr. f'nl qn~ he fPiln; 
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· § '2.• A: descri!IÇio ··dos bens penhorados com todos os 
ocaracteristicos necessarios 'para· a .veriflcaç!o . da identidade ; · 

§ 3.•· Entrega•feita •Do depositario que deve .assignar;: Oll 

twr elle duas testemunhas , com os officiaes da diligencio. 
. .Art. õ12. A penhora póde ser feita em quaesquer bens 

do executado , . guardada a ordem seguinte : · 
§ 1 o Dinheiro, ouro , prata e., pedras preciosas ; 
~ 2.' Títulos de divida publica, e ·quaesquer papeis de 

eredito do Governo ; 

' 

§ 3. o Moveis e semovenms ; · · 
.~ 4. o .llens de raí• ou immoveis ; ? 
S 5. o Direitos e aeções. 

Entre. os immoveis compreltendem-10e as embarcações 
(.4.rt. .4 78 Codigo). · 

Art. 513. A penhora deve ser feita em tantos bens 
quant<JS bastem para o pagamento, sob responsabidade dos 
officiaes de justiça. 

Art. 514. Os olliciaes de justita devem fazer a pe
nhora dentro em cinco.. dias sob pena de suspensao, ou de 
prisao (Artigo 212 Codigo do Processo Criminal), ou de res
ponsabilidade , conforme as circumstancias. 

Art. 515. Se as portas da casa se acharem fechadas , 
os olliciaes nao procederao ao abrimento sem expresso . man" 
dodo . do Juiz. 

Art. 516. Expedido o mamlado para o abrimento ju
dicial, os officiaes na presença. de duas testemunhas abri· 
rão ou arrombarão as portas , gavetas , armarios, ou mo
veis onde ·se presuma estarem os objectos penhoraveis : 
deste procedimento se fará menção no auto de penhora .que 
devera ser · assignado pelas testemunhas. ; ·. 

Art. 517. No caso de resistencia, ou quando Jor,eUa 
de receiar , lavrado o auto respectivo no primeiro: caso ·• 
e sob juramento da parte , ou precedendo inquiriçliO ver
'bal e em segredo no segundo caso , o Juiz requisitará. á 
Autoridade· competente a força necessaria ·para auxiliar,aos 
officiaes de justiça na penhora , e prisao do resistente se 
tiver havido ou houver resistenda. . ,.,; 

O resistente com o auto respectivo e rol de.rtestemu
nbas será remettido á Autoridade competente;.;.< · · 

Art. 518 Se a penhora for validamente feita, somente 
se procederá á segunda: ... . . 

§ 1. o Se o producto dos bens primeiramente pen)lorados 
nao chegar para o pagamento ; ! 

§ 2.0 Se o etequenle desistir dn primeira penhora. 
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: · Art: 519 •. O•'tlxequente• 'SOmente póde dêsistir 'da pri
melra.penMm ;iqnáúdo• os •beuupprehendidos e }lenhorado9 
tllrenl lltlgi0811S';' bm~r •• estiverenl'··' "Cmbargatlos ·e ·obrigo'dOii á 
outrom:: .~~· ···~~--·i· r:-. :r. , :,,.,, ;_ ; ···· •. • 

'.ut:: 520~· : Póde : tnter-sé penhora: ·em qualquer lugar 
em que se achem os ·bens do executado·; : ainda que sejn 
dentro daR RepnrtiçõeK Publicns (Art. 527 Codigo) , . preceden
do precato ria rogatoria ao· Chefe respectivo , e guardadas as 
li>rmalidades que o Goremo pelo Ministerio da Fazenda houver 
ele prescrcYcr. .c! .... • J.,ç,., ~ ,;rr~ . . 

Art. 521. Para que se faça penhora em dinheiro do 
executado existente em mao de terceiro , he ·preciso que este 
o confesse no neto da penhora. 

Art. 522. Se o dcYedor confessar no acto da ·penhora, 
n~signando o auto respectivo, será havido como depositatio, 3 
cuja pmia e responsabilidade fica sujeito, se dentro' em Ires 
dias que lhe serão assignados, o nfio entregar ou depositar. 

Art. 523. Se o devedor depositar ou entr~gar. a•quantia 
confessada, se considerará desobrigado; · •: . 

Art. 52-~. Os devedores do.cxccutado serl!o demandados 
pelas acções competentes, precedendo arremntaçao ou adjn
dicatão nn fórmn prescriptn pela tei de 20 de Junho de 
177-~. 

Art. 52:i. O executado que esconder os beris para 'nrto 
!!Crem penhorados , ou deixar. de possui-los por dolo·, será 
preso até que entregue os bens. ou o seu equivalente. olt 
nté hum arino se antes nno entregar. 

Art. 526. Feita a penhora , serão os bens depositados 
pela maneira seguinte: 

§ t ." No Deposito publico , ou no geral onde na o houver 
)lublico, o dinheiro , ouro, prata, pedras preciosas e papeis 
de credito ; 

§ 2.' No Deposito geral ;os bens de raiz e os moveis on 
semoventes•, nào- havendo deposltario particular; · · ·· '·.-.! 

·§ 3!•. ''No· Deposito particular os semoventes· e .os ··moveis 
de difficll' 'eonduc\'liil; ou de •guarda dispendiosa e aiTisea\ta. 

Art. 527. Contra os ·llepositnrios. se proeederá como 
dettriniim o :eap\ U' Tit. III:Parte 1." · · .,-: ,,, :• 

Art. 528. ' :'SilO< I!Xtensivas ·. :í' ·penhora ás· dlsplislçõcs áos 
ArtiBos 327 c · 328 relativos 86 · embargo.: :: ' · · '• ' 

. Mt. 529. Não podem ·ser. absolutrtmenté -penhorados 
óÀ 'lJétfÇ*I!f!t'lintes ~ " · · · • ·" : ·' · · · · • .. 

§ J." Os hen• in~licnn,·eis ;:· 

------~J 
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, .§ 2.•,. ,Q,,Ql'den.ados. e vencimentos .dos. ~Iagislrados c Em-
pr~gndos .Publicos.;'L .,. . ' ..... •!·.' • · ... ·;.:· ··" "' '·' · 
. S ,·3.• ,,Qs ,soldos e .. vcncimentos. dos. ~lililare~~.l ...... . 

S .!..• As soldadas da gente de mar, .e .salnrios dos .. guar-
das--livros, feitores, caixeiros e operarias ; · 

§ 5. • Os equipamentos dos Militares; . . · · 
S 6.• Os utensílios e ferramentas dos mestres e officiaes 

de oficios mechanicos, que forem· indispensaveis ás suas 
occupações ordinarias; 

§ 7. • Os materiacs necessnrios . pa..a as obtas ; 
§ s.· As. pensões •. tenças e monte pios' inclusive, O•dos 

Servido~es.·do· Estado; . . . i:: . . :·~ ..... ~~;~. 
§ -9.•· , As'sag..adas Imagens c ornamentos .de. altnNitalva 

a disposiçllo do.Artigo•seguinte. S .t,•;,: ·: .;,J. 
. ·S 1 O o'·. Os . fundos sociacs pelas 1\ividas particul&reJI' •Alo 

socio. (Art.· 292 Codigo); ',. . ,, ., .. ,.,,, 
§ 11. O que for indispcnsavet :para· a .'eama.; ·vestuario 

do ·executndo ·e de sua família, niio sendo preCioso;. · 
§ 12. As provisões de comida que se acharem na casa 

do executado. 
Art. 530. Silo sujeitos á penhora nno havendo abso-

lutamente outros bens: , •: .· 
. § 1. • As sagradas Imagens c ot•namcntos do ·altar. se 

forem. de grande valor; · · · 
§ 2.• O vcstuario que os. Empregados Publicos usno :no 

exercício das suas func~ões; 
§ 3.• . Os livros dos Juizes, Professores , Advogados e 

Estudantes; 
§ 4.• As machinas c instrumentos destinados ao ensino, 

pratica ou exercício das artes liberaes c das sciencias; 
§ 5. • Os frnctos c rendimentos dos bens inalienaveis; 
~ 6. • Os fundos líquidos que o executado possuir na Com

panhia ou Sociedade commereial a que pertencer (Art. 292 
Codigo). . . . . · 

Art. 531. Os bens especificados nos .§§ s.eguintqs .~ó 
podem ser penhorados verificando-se as clausulas que nellcs 
se ·contêm : . . · 

§ 1. • Os bens particulares dos socios por .dividas • !la So
ciedade, depoi• de executados primeiramente , todos os bens 
sociaes (Art. 350 Codigo) ; . . , ·'· 
. § 2.• As machinas, escravos, bois, cavollos ,que .forem 
effectita e \mmediatamente emprcgados .• nas.•fabricas· de·,mi-
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•era(iio ; a~sucar, la voara de canas , setld'!) penhorados ju.,_ 
lamente com as mesmas fabticas (Lei de 30 de Ag9Sto de:1833):;. 

§ 3.0 Os·mlvfóS, gitatdáda a disposiÇão do Attig.V~79 e 
irguintes do Codigo. · •• : 

CAPITV~O 111, 

Da avalittÇão. 

Art. 532. Accusada a penhora , e decorridos os seis. 
dias sem embargos , proceder-se-bo á avaliação. 

"'~~-;;;.•-'1rt. 533. A avaliação será feita pelos avaliaclores que 
o Tribunal do Commercio deve nomear annualmentc:V 

Art. 534. Na falta , impedimento ou suspelçao dos av~ 
lia dores cóinmereiàes ; · ou DOS casos em que, o Codigo ·deter
minar o arbitramento , terá lugar a louvaÇão das partes come 
dispõe o Capitulo· Xll Titulo li Parte 1: · 

Art. 535: Oppondo-se sU6peiçno aos avaliadores com
merciaes, será decidida t'Cinforme os Artigos 195 e.196. 

Art. 536. Nao se repete a avoliaçno, salvo: 
§ 1. o Provando-se ignorancio ou dolo dos avaliadores. 

commerciaes; 
§ 2. o Se se descobrir entre o tempo da avaliaçao e ar

rematação algum onus ou defeito na cousa avaliada, ·dos 
quaes até entao se não sabia. 

Art. 537. Na avaliação da propriedade se devem com
prebender os seus pertences, e partes integrantes. 

CAPITULO IV. 

Dos editaes e pregões: 

Art. 538. Feita a avaliação se passarão editaes, os 
quaes serão affixados na l'raça do Commercio, e casa das 
audiencias, c impressos em os jornaes no dia da affixaçao 
e da arremataçao. 

As despezas da impressno se comprehenderao nas custas;. 
Art. 539. Os· editaes devem conter : 

§ t,o O preÇo da avaliaçao.~ 
§ 2. o A qualidade dos beus, · e as suas confroalafjÕes 

sendo de raiz; 
§ 3. • O dia- da arremntaçao. 

,~rt. MO. }:ntre a affixaçao dos cditacs e a 
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taçio devem . mediar dez dias 116 os. bens forem moveis. e 
vinte- 1 se forem de raiz; independentemente· de pregões. 

, Art •. 1,54.1~1 Convindo, ao executado ci partes, interessadas, 
e havendO • especial' outorga da mnlhér em llens de raiz, 
póde a arremataçllo ser feita sem o espaço ·exigido no Ar-
tigo antecedente. - · · . 

Art. 5!,2. A arremataçllo de navios, alêm do ·edital 
será publicada por tres . annuncios insertos com o inter· 
volto de oito dias nos· jomaes do lugar , que habitualmente 
publicarem nnnnncios., e nllo os havendo, nos do lugar 
mais visinho (Art. A78 do Codigo). . 

Art. · álo3. · A arrematarão deve. ter lugar impreterivel
mente no dia annunciado; se pOr . algum motivo ponderoso 
não ror possível nesse dia, será. transferida annunciando-se 
por editaes, e pela imprensa a transferencia e o dlá nova-
mente designado. . . . 

Art. áU. Se por sobrevir a noite nlio for conclúida a 
arrematação no mesmo dia, continuará no dia seguinte, sendo 
indispensavel o editá\ como determina o Artigo antecedente, 
se ficar para outro dia que não seja o seguinte. 

Art. 5!,5. Serllo suspensos por hum mez , ou multados 
de 50 a 100~000 conforme aculpà,o depositario, Escrivão, 
ou porteiro, que concorrerem para . n transferencia da· arre
mataçlio , nao comparecendo ou nlio avisando opportunámente 
o seu· impedimento. .., · · 

Art. 5!,6. IIe licito nao só ao executado mas lambem 
á sua mulher, ascendentes e descendentes remir ou dar 
lançador a todos ou a algum dos bens penhorados até 11 

assiguatura do auto da orremataçllo ou publicaçno da sen
tença de adjudicaçllo , sem que seja necessaria citaç.llo do exe
cutado para dar lançador. 

Art. 5!7. Se a penhora for em dinheiro·, se affixarlo 
editaes marcando o prazo de dez dias aos credores incerlo8 
para poderem requerer a sua preferencia: se nao compare
cerem os credores incertos chamados pelos referidos editaes, 
ou os credore.~ certos citados pessoalmente, passar-secha man· 
dado de levantamento ao exequente. · ' 

CAPITULO V. 

'Da arrematação. 

Art. 548. A arrematação será reila no dia e lugar an-



' ' 

( 3U) 

• nunciados; ,pu)lljcamenle; ,Preli!ll!tes.o J~~U,, Es~i~ll'• e.r.o.r. · 
leiro; .e exposto~, 95, objectps ,qUI!:devem ser !lflell\llladqs ~ 1 ou 
as amostras: senf,!~1 P~>ssiveJ,, ,,: · .. , ,i,nii ,.;,.o ' ;1;·,: .ru.· 

· Art. 54-9< ,, He~ittido 1 a .lançar. todo-AIJu.clle. quê .está 
na livre administraçoo. de seus.• bens,. exceptnii.O•se: ·' 

§ 1. • O Juiz,. Escrivão, depositaria, avaliadores c oni-
ciaes do Juizo ; :. 

§ 2.• O tutor, curador., .e.: testamenteiro; 
S 3.• A pessoa desconhecida . sem fiançà idonea, ou pro-

curaçao da pessoa .. por.:quem•·.comparece; •, 
· § A.• O credor, salvo• com .liccnçn do Juiz. 

Art. 550 .. A arrematação só pôde ser feita:. 
. § 1 • A quem olferecer 1maior lanço, com tanto que co
bra o preço da avaliaç,ao; . . , : ... , 

§ 2. • Com dinheiro á vi•ta, ou com fiança por ires 
dias. , 1· 

Art. 551. Se o arrematante for o mesmo .credor exe
quente, será obrigado a.depositar. o preço da arrematação 
somente nos. casos .em. que .na o póde levanta-lo (Art. á&J) .. 

Art. 552 .. Quando o .. arrematante,. for. u .credQr·;,exe
quente,' he dispensado de. depositar o preço da arremataçoo. 
prestando fiança nos casos em que sem presta-la nao póde 
levantar o mesmo preço. (Art .. 556). . . , ,, 

Art •. 553. .Nno :Juivendo quem cubra o .preço da ava
liação , mas somente o da adjudicação (Art. <660) , a arre
matação será feita por .esse preço. 

Art .. 55.1. A .arremataçoo solemnemente feita nao se 
retracta,. ainda havendo .quem olfereça maior lanço. 

Art. , 555 · &l o arrematante ou o seu fiador nao pagar 
o preço . da arremataÇOo nos tres dias seguintes ao neto da 
arrematação (Art. 550 § 2.'), será' preso o arrematante ·até 
que o pague , e contra o fiador se procederá executivamente 
~~v~~Q. . . 

. Art. 556. O preço da arrematação nao póde ser Je-
vantado sem fiança :, · , 

§ 1. • Pendendo embargos, ou nppellaçao , salvos os ca110s 
expressos neste llegulamenlo: {Art. 297) ; , , , 

§ 2.• Pendendo a acçao de nullidadc no caso do Ar-
tigo 255; , 

§ 3.• Quando do registro do navio arrematado consta que 
elle está obrigado por algum credito privilegiado (.\ri. t.77 
Codgo). , , 

iArt. 557. O preto da arremalotM não pódc ser lc• 
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vantado l1àvendo embargo bui protesto de proferencia e ra-
teio por parte«fde otiti'O·CÍ'édor>.•··"·'; · , 
· · ·,:fA:ttl'- 558p·• NAo•:lre·• de mister•· para• o levilnt8metito do 
preço da .arremá\açÍ!O' b cilnçao de credores rJJr!Os ou incertO!I, 

Art. 559. Os elfeitos da arrcmataçao solcmnc e válida , 
e!ns ·q1iestões relativás aos fructos da' cousa arremata dá, serao 
decididas conforme· o Direito. civil. • · 

CAPITUJ.O, Yle 

Da adjudicação. 

Art. 560. Nao havendo. lançador que cubra o preço da 
avaliaçõo (Art. 550) , · ou· da adjudicação (lrt. 553) serao os 
bens adjudicildos ao credor com os-seguintes abatimentos: · · 

§ 1. • Dccima parte se os bens· sao moveis e tem valor 
intrinseco ; 

§ 2. • Quarta parte se silo moveis,· mas nllo tem' valor 
intrínseco; • 

§ 3. • Quinta parte se sao de raiz ou immoveis. 
Art .. 561. Se o valor dos béns adjudicados excedé a 

importancia da divida, deve o credor consignar o excésso 
no Deposito · publico ou geral. · · · · · 

Art. 562., A . adjudicaçllo se fará sem abatimento j · 

§ 1.• Se o devedor na o tem mais· bens, ou nao tem 
bastantes para o pagamento das dividas; 

§ 2. • Se os bens penhorados chegno pela sua avaliaçao 
para pagamento da divida. 

Art.' 563. Para ndjudicnçllo na o be de mister que sejao 
citados ou ouvidos os demais credores, aos quaes fica salvo 
o direito de disputarem a preferencia ou por · artigos se 
acudirem á Juizo antes de assignada a carta de adjudica
t.'io, ou por · acçao ordinaria se comparecerem ao depois • 

. Art. 564-. Se os bens sao indivisos e· o seu valor 
excede 'o dobro da divida , nllo se arremata óu· adjudica· a 
prOpriedade · delles, mas adjudicao-se ao . credor sem: abati
nlento algum' os seus· rendimentos por tantos annos quan
tos bastem para o pagamento da divida , excepto ~ · .. ' ' ' 
· § 1•• · Se o executado tem outros diviilas- aéounlnladas, 
as ·quaes etcedem á metade do valor dos bens· penhorados ; 
• · § 2. • ··Sé o executado nomeou á penhora esse bens ten-
do· outros de menor valor : • · · • · · · · '· 

§ 3.• Se os benspenhorarlosnão'ti•'óduz rendimento algum. 
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Art. 565 •. ·Ao· credoudjudicatario . se imput4ó em .ren• 
dimentos , que por negligencia deixar de cobrar. · · " ; 

Art. 566. Serao levadas em conta ao credor adjudica
tario as despetas necessarias , que elle fizer, ·e os onus reaes 
que pagar. . . · 

Art. 567. A adjudicaçAo dos rendimentos nAo impede 
a arrematação da propriedade por virtude de execut{les 
supervenientes , mas o adjudicatario será conservado durante 
o tempo da sua adjudicação •. 

Art. 568. He. licito ao credor exequente requerer o 
seu pagamento pelos rendimentos dos bens no caso mesmo 
em que elles. podem ser arrematados. 

Art. 569. A' adjudicação deve preceder: 
S t. o Conta da importancia da execução , comprehen• 

didos os juros , despezas, e onus reaes do predio ; 
§ 2. o Calculo dos annos que sao necessarios para o pa-

gamento da divida; . 
. § 3. 0 Avaliação,dosrendimentos, salvo se opredio esti

ver alugado ou arrendado, porque neste ca&o a adjudicação 
será calculada pelo aluguel ou renda que forem declarados 
pelo inquilino , ou constarem dos recibos do proprietario , 
e lançamento da decima. 

Art. 570. Todavia póde o credor, allegando fraude ou 
conluio entre o inquilino e o executado, requerer avaliação 
dos rendimentos e neste caso nno será o inquilino conservado. 

TITULO IV. 

Das sen!ençaa sob,.e acrão real, ou cousa cerra, ou tmt8ptCÍe. 

Art. 571. Quando o réo for condemnado por sentença 
á entregar cousa certa , será citado para em dez diâs fa· 
zer a entrega dello. 

Art. 572. Se o réo dentro em dez dias nAo entregar 
a cousa por ter sido alienada depois de litigiosa (Art. 494), 
a sentença será executada contra o terceiro , de cujo ·poder 
se. tirará a cousa, sem que seja ouvido antes de· ser ella 
depositada. . . . 

Art. 573. Póde lambem o exequente , em vez de exe• 
cutar a sentença contra o · terceiro , executar o condemnad11 
pelo valor della., se já se achar estimado na sentença,. ou 
requerer o juramento in !item , que será prestado e regulado 
conforme os Artigos 172, 173 e 174. 
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Art. 574. Se o vencido nao tiver com que pague a 
cstimaçfio da COtlSa que alienou em fraude da execuç-ão , 
será preso até pagar, ou até hum onno se antes nao pagar. 

TITUto V. 

Do.• embargos. 

CAPITUJ.O I. 

Dos embargos do executado, 

Art. 575. Nenhuns embargos scrno oppostos na exe· 
cuç,1o, senno nos termos seguintes: 

§ t,o llepois de feita n penhora dentro dos seis dias 
~cgnintes; 

§ 2. o Depois do neto da arremntaçno, mas antes da os• 
signalura da carta de árremataçno ou adjudicaçao. 

Art. 576. Nas execuções das acções reaes, os embargos 
somente tem lugar dentro dos dez dias assignados para a 
entrega da cousa , mas seguro o Juizo com dinheiro;. ouro, 
prata , pedras preciosas, ou títulos e papeis de credito equi
valentes. 

Art. 577,. Sfio admissíveis na execuçao, com suspen· 
sao della, e propostos conjunctamente nos seis dias seguintes 
á penhora os. embargos : 

§ I. o De , nullidade do processo e sentença com prova 
constante dos autos, ou offerecida in continente; 

§ 2. o De nullida(!e, e excesso da execuçno até a pe-
nhora; 

§ 3. o De moratoria (Art. 903 Codigo); 
§ 4. o De concordata (Art. 852 Codigo); 
§ 5. o De compensação . (Arts. 439 e 440 Codigo) ; 
§ 6. o De declaraçno de quebra (Art. 830 Codigo) ; 
§ '7, 0 De pagamento, novaçno, transacçno, e prescri

pçfio supervenientes depois da sentença , ou nao allegados e 
dicididos na causa principal. 

§ 8. o Infringentes do julgado com prova in continente 
do prejuízo, sendo oppostOs : 

N.o t.o Pelo menor e pessoas semelhantes, ás quses com· 
pele restituiçao ; 

:'<"." 2. o Pelo revel : 

li ~ 
j 
I; I 

r.! 
" r. 
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N.' 3.• Pelo executado otrerecendo documentos obtido~ 
depois da sentenÇa. 

Art. 578. Silo por igual admissíveis na execução, com 
suspensão della, e propostos conjunctamente depois do acto 
da arremataçno, e antes de assignada a carta de orrematação 
ou ad.iudicoção , os seguintes embargos : 

§ 1. • De nullidade, desordem ou excesso do execução 
depois da penhora até a assignotura dos cortas de orrema
tação ou odjudicoçno; 

§ 2. • De pagomento , novoçao , tronsocção, compensa
ção, prescripçno , morotorio, concorda to , declaração de 
quebra, . supervenientes depois dn penhora; 

§ 3. • De restituição. 
Art. 579. São admissíveis na execução das ocções rene• 

os seguintes embargos: 
§ 1. • Nullidade do processo e execução com prm·a cons-

tante dos autos ·ou produzido in continente ; 
§ 2. • De nullidade , c excesso da execução; 
§ 3. • De retenção de bemfeitorios ; · 
S 4-.' Infringentes do julgado com prova produzida in 

continente sendo oppostos : 
N .' 1 .' Pelo menor, ou pessoas semelhantes , 1Ís quaes 

rnmpete restituição; 
N.' 2.' Pelo chamado á autoria; 
N.' 3.' Pelo executodo com documentos hovitlos de

pois da sentença. 
Art. 580. A nullidade do processo somente póde ser 

allegada por embargos na execução, se for preterida algumo 
formula ou termo substancial do processo commercial (Art. 
67"J· 

Art. 581. A nullidade da sentença somente póde ser 
nllegada por embargos na execução : 

§ 1.' Se ella he nulla conforme o Artigo 680 ; 
§ 2.' Se ello não foi proferida em gráo de revista. 

Art. 582. Quaesquer outros embargos , que não forem 
os dos Arligoi 577, 578, 579, 580 e 581, correrão em apor
tado sem prejuízo da execuçao. 

Art. 583. Se a sentença for da Relação do districto, 
os embargos ou infrigentus ou de nullidade , depois das nlle
gnções finaes , serão remettidos á Relação. 

Art. 584. Silo somente attendiveis as bemfeitorins per
manente< , que augmentfio o valor do preditJ._ 
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EslimAo-!lc as bemfeitorins não pelo que custárão , mas 
pelo nugmeoto do valor que causão , c no estado em que 
se achao. 

Art. 585. No caso de evictao , se o comprador aufe
rir proveito da depreciação por elle causada , o vendedor 
tem direito para reter a parte do preço que for estimada por 
arbitradores (Art. 215 Codigo). Tnmbcm tem o direito de re:; 
tentao o comprador que tiver feito bemfeitorias nu cansa 
vendida , que augmentem o seu valor ao tempo da 'evictfio 
se esta se vencer (Art. 216 Codigo). 

Art 586. Olfcrccidos os embargos dentro dos seis dias 
da penhora, serão conch~<os ao Juiz que os receberá ou 
rejeitará in limine. 

Art. :\87. Se forem recebidos , se nssignorá o tenno de 
cinco dias para a contestntão, findos os quaes terá lugar 
a dilação das proms , c ao clepois arrazoando successiva
mente o embargante c embargado no prazo de 5 dias cada 
hum , serão os embargos julgados a final. 

Mt. 588. Da scnlenta que julgar provados os em
bargos haverá nppcllaçãu em ambos os clfcitos; c da sen
tença que os julgar não provados a appellação scra somente 
no elfeito devolutivo (Art. 652). 

Art. 589. Independentemente de embargos pódc .qual
quer das partes requerer no Juiz da execução a emenda do 
erro de conta, ou das quantias exequendas, ou das· quantias 
liquidas , ou das custas , c o .Juiz desde logo poderá á vista 
da Jletição junta aos autos, com informação do Contador c 
ouvida a parte , ·deferir como julgar conveniente. 

Art. 5!10. Mas se o .Iuiz entender que deve haver mais 
ampla discussao , poderá mandar que a parte forme os seus 
embargos no termo de lres dias , e dellcs se dará vista <Í 
outra parte para a contestação que será apresentada em ter
mo igual , findo o qual o Juiz proferirá a sentença final. 

Art. 591. O beneficio de ordem póde ser.nllcgado pelo 
fiador, ou sacio nos termos dos Artigos 497, 498 c 499. 

Art. 592. O beneHcio de divisão póde ser allegado pelo 
devedor, sacio ou herdeiro (Art. 431Codigo), por meio dos 
embargos do Artigo 577 § 2. • . 

.Art. 593. He licito á mulher nao commerciantc preva
lecer-se do Scnatus-Consulto Velleano. 

Mt. 594. Nau tem lugar o beneficio da re~lituição do~ 
menores: 

' •, 
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.§ 1. • !las liquidações de Seciedades commcrciacs (.\ri. 
353 Codigo) ; 

§ 2.• Nos CQsos de quebra (Art. 911 Codigo). 
Art. 595. Da sentença do Art. 590 só cabe aggravo 

de petiçao (Art. 661) § 9."). 

t:APJTt'LO 11. 

Dos embaryvs de terceiro. 

Art. 596. Os embargos de 3.• somente podem ser 
OJ>postos nos termos marcados n~ Art. 575. 

Art. 597. Vindo algum terceiro com embargos á exe
cução porque a cousa penhorada lhe pertence por titulo ha
hil e legitimo, c tendo posse natural ou civil com etreitos de 
natural, ser-lhc-ha concedida vista para nllegar c provo r os 
seus embargos dentro em. Ires dias. 

Art. 598. l'rovando o terceiro embargante nos referidos 
Ires dias. os seus emborgos ou por documentos, ou·por tes
temunhas , serno recebidos, e se concederá ao embargado o 
prazo de 5 dias para contestar. 

Art. 599. l'indos os 5 dias, e vindo o embargado com 
a sua conteslatlio terá lugar a dilação das provas, que será · 
de dez dias , c arrazoando o embargante e embargado no 
termo de cinco dias cada hum , serao os embargos julgados 
a final. 

Art •. 600. Se os embargos nao forem oppostos á todos 
os bens, mas somente á alguns delles, correrao em separado, 
proseguindo a execuçao somente quanto aos bens nao em
bargados. 

Art. 60t. Recebidos os embargos, mandará o Juiz pas
sar mandado de manu\ençao a favor do terceiro embargante , 
que prestará fiança . 

Art. 602. Se o exequente , sendo recebidos os embar
gos de terceiro, deMstir da penhora nos bens embargados, e re
querer outra penhora, cessará a discussao dos embargos e 
a penhora dos bens embargados será levantada. 

Art.' 603. Não offerecendo ou não provando o embar
gante os seus embargos no triduo, ou se forem manifesta
mente calumuiosos, •erao rejeitados in limine, e a execução 
proseguirá por diante. 

Art. 604,. Não são admissíveis na executao embargos 
de terceiro que nao SBja ao mesmo tempo senhor e pos-
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suidor, ficando ao terceiro prejudicado direito salvo sobre o 
preço da arrematação. (Art. 584 Codigo). 

TITULO VI. 

Das pre(erencias. 

ArL 605. lle competente para instaurar o concurso de 
preferencias o Juizo onde se procedeo á arrematação dos 
bens. 

Art. 606. A preferencin deve ser disputada no mesmo 
processo da executlio. 

Art. 607. Deve versar ou sobre o preço da arrema
tação , ou sobre os proprios bens se nlio forno. arrematados. 

Art. 608. · Nilo se póde disputar a preferencia se nao 
depois do aeto da arrematação. 

Art. 609. Só tem lugar o concurso de preferencia de 
que trata este Titulo : 

§ 1.' Quando o devedor commum não tem bens para o 
pagamento de todos os credores ; 

§ 2.' Quando o devedor não he commerciante ; 
§ 3.' Quando os credores vem a Juizo antes de entre

gue ao exequente o preço da arrematação , ou antes de 
extrahida e assignada a carta de adjudicação. 

Art. 610. Sendo commerciante o devedor insolvavel, a 
preferencia · será regulada conforme as disposições do Codigo 
Commercial Parte Ill - Das quebras. -

No caso do§ 3.' do Artigo antecedente, vindo depois dos 
termos que clle designa os credores pmjudicados, usarão da 
acçfio ordinaria. 

Art. 611. · Em qualquer termo da execução até a en
trega do preço da arrematação ou extracçao e assignatura 
da carta de ·adjudicação podem os c1·edores fazer o protesto 
de preferencia , c requerer que o preço não seja levantado 
ou se nao passe carta de adjudicação, sem que primeiro se 
dispute a preferencia. 

Este protesto nlio he necessario no caso do Artigo 556 
§ 3.' 

Art. 612. Para ser o credor admittido a concurso he 
essencial que se apresente no Juizo da preferencia, munido 
de algum dos titulos de divida, aos qunes compete assigna
ção de dez dias (Art. 247), ou sentença obtida contra o exe
cutado , sem depeudencia de penhora. 
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Art. 613. l'ara a preferencia devem ser citados ·OS cre
dores conhecidos com a commina~Ao de perderem a prela
~ão que lhes compete. 

Aos credores desconhecidos fica salvo o direito para , por 
meio da ncção ordinaria , disputarem a preferencia que lhes 
competir. 

Art. 61 ~. Citados os credores , e accusada a citação 
serão propostos os artigos de preferenciu pelo credor que 
promoveo o concurso, e aos demais credores se nssignará 
o termo rle cinco dias a cada hum para successivamente for
marem os seus artigos. 

Art. 615. Olferecidos lodos os artigos , se assignará a 
cada hum dos credores o termo de cinco dias para contesta
rem na mesma ordem em que articulárão. 

Art. 616. Concluída a contestação, seguir-se-ha a di
lação das provas que será de vinte dias , e finda. a dilação 
e arrazoando os credores successivamente cada hum no termo 
de cinco dias, serão os autos conclusos , e o Juiz julgará a pre
ferencia a quem competir , ou mandará que se proceda a 
rateio no caso de não haverem credores privilegiados , ou 
hypolhecarios. 

Art. 617. A disputa entre os credores póde versar 
não somente sobre a preferencia que cada hum allega, se
não lambem sobre nullidade , simulação, fraude e falsidade 
das dividas ou contractos. 

Art. 618. As preferencias no caso de insolvabilidade 
do de1·edor civil, havendo concurso de credores commer
ciacs , será regulada conforme os A.rtigos seguintes. 

Art. 61 (). 0; Cl'edores seriio divididos em quatro classes: 
§ 1.' Credores de domiuio; 
~ 2.' Credores privilegiados ; 
§ 3.' Ct·edorcs com hypolhecu ; 
!§, 4.' Credot·es simples ou chirographarios. 

Art. 620. Pertencem á 1. • classe: 
§ 1. • Os credores de bens que o devedor possuir por 

titulo de deposito , penhor, administração , arrendamento, 
aluguel, commodato , usorructo, ou mandato ; 

§ 2. • Os credores' de letras de cambio ou outros quaes
tJuer titulos commerciaes endossados sem transferencia da 
propriedade ; 

§ 3.' O filho ramilias pelos bens castrenses, e adven
Hcios; 



( :35!3 ) 

§ 4.• O herdeiro c o Jcgatario pelos bens da herança 
ou legado; 

§ 5. • O pupillo pelos bens da tutoria, c curadoria; 
§ 6. • A mulher casada pelos bens dotacs, pelos parapher~ 

naes , ou pelos adquiridos na constando do matrimonio por 
titulo de don~fio , heran~a on legado com clausula de nao 
entrarem em commnnh:i.o ; 

§ 7.' 0' dono da cousa furtada existente em cspccic ; 
§ 8.' O vendcdnr antes da entrega da cousa vendida, se 

a venda não for á credito (Arts. 1 !JS, Si t. n. • 8 Codigo). 
Art. 621. · Pertencem á classe de credores privilegiados 

os credores mencionados nos Artigos 876, Sii e 878 do Co
digo, sendo contemplados no§ 6.' do ,\rtigo ffí7 os credores 
que concorrêrão. com materiacs ou dinheiro para a compra, 
construcçilo, reedificação, reparação e bemfcitorias de pre
dios rusticos, ou urbanos , c os vendedores dos mesmos 
predios ainda não pagos do prc~o. da venda: no § 9.• o 
dote estimado. 

Art. 622. Pertencem á 3.' classe os credores hypo
thccarios , ou que tem seus creditos garantidos por hypo
theca geral ou especial , quer seja civil quer seja commercial. 

Art. 623. Pertencem á 4.• classe todos os credores 
não contemplados nas Ires classes referidas nos Artigos an
tecedentes. 

Art. 62~. Os credores preferem huns aos outros pela 
ordem em ·que ficao classificados, e na mesma classe pre
ferem pela ordem da sua enumeração (Art. 880 Codigo). 

Art. 625. Não se, offerecendo duvida sobre os credores 
de domínio (Art. 620) , •nem sobre os privilegiados (Art. 621), 
o Juiz poderá mandar ·entregar Jogo a cousa aos primeiros, 
e aos segundos ri importancia reclamada. 

A cousa será entregue na mesma especie em que houver 
sido recebida , ou naquella em que existir tendo sido sub
rogaila : na falta da especie ser1í pago o seu valor (Art. 
881 Codigo). 

Art. 626. Os credores privilegiados serão pagos . pela 
fórma estabelecida no Artigo 882 do Codigo. . .. 

Art. 627. Concorrendo dous ou mais credores com hy
pothccas geraes ou especiaes , preferem entre si pela ordem 
seguinte: 

§ t.• Aquclle que á bypotheca especial reunir a hy" 
potheca tacita geral ou especial por algum dos titulos espe
rifirarlos no Artigo 621 ; 
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S 2. • O que for mais antigo na prioridade do registro 
da hypolheca , ou seja a hypotheca especial ou geral. 

Art. 628. Apparecendo duas hypothecas registrados na 
mesma data, prevalecerá aquella que tiver declarada no ins
trumento a hora em que a escriptura se lavrou. Se ambas 
houverem sido apresentadas para o registro simultnneamente, 
os portndores dos instrumentos entrarilo em rateio entre si. 

Art. 629. Os credores hypothecarios especiaes, n res
peito dos quaes se niio der contestaçilo , serilo embolsados 
pelo producto da venda dos bens hypothecndos: a sobra , ha
vendo-a, entra na massa, e pela falto ou dilferença concorrem 
em rateio com os credores chirogrnpharios. 

Art. 6:10. Quando acontecer que o credor hypothe
cnrio especial nada receba dos bens hypothecados , por serem 
absorvidos por outro , que deva preferir na mesma hypo
thecn , entrará no rateio com o credor chirographnrio (Art. 
887 Codigo). 

Art. 631. · Os credores que tiverem garantias por fiançns 
serão contemplados na massa geral dos credores chirogra
pharios , deduzindo-se as quantias que tiverem recebido do 
fiador, e este será considerado na rnzno das quantias que 
tiver pago em descarga do devedor commum (Art. 889 
Codigo). 

Art. 632. Todos os credores chirographarios tem di
reitos ignaes para serem pagos em rateio pelos remane
centes , que ficarem depois de satisfeitos os credores das outras 
classes. 

Art. 633. Nenhum credor chirograpbario que se npre· 
sentar habilitado com sentença simplesmente de preceito ; 
tem direito pnra ser contemplado nos rateios. Fica enten
dido que se nno considero simplesmente de preceito a sen
tença , que alêm da confissno se fundar em instrumento pu
blico ou particular. · 

Art. 63<1-. Se o credor bypothecnrio geral preferir ao 
especial em razno de antiguidade do registro (Art. 627 § 
2. ') , o bypotbecario especial será pago pelo remanecente. 

Art. 635. A preferéncia do hypotbecnrie especinl em 
relaçilo ao hypothecario geral se limita ao valor dos· bens 
especialmente . hypothecados. . 

Art. 636. Da sentença de preferencins hnverá nppel
laçllo com effeito devolutivo somente. 

Art. 637. A preferencia comprehende os juros ven
cidos nté o concurso; qnanto nos qne decorrerem poste-

i 
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tionncnt~ só terá, l11gar' a prefemncia havendo sobras (Art. 
829 Codigo). : , . 

Art. 638. Nas. arrematações de navios os custas do 
processo da execuçao e arremataçao preferem a todos os 
creditos privilegiados (Art. 478 Codigo): 

PARTE TERCEIR;\. 
TTTPLO J. 

Do... rmbargo.<;. 

Art. 639. Dentro .de dez dias depois da publicaçàtl ·nn 
intimação da sentença (Ar-t. 235) . poderão as 'partes ·oppor 
embargos á sentenç.a da 1. • instando , somente se foreni 
do simples declaração ou de restituiçãO de menores.· 

Art. 6~0. J)s embargos de restituição de menores I; s6 
serao admittidos, quando estes não tiverem · sido partes 
desde o principio da causa , ou se lhes não ti\·er dado ttitor 
ou curador; ou tiver corrido n causa á revelia ; ou o tutor 
ou curador tiver deixado de arguir alguma nullidade do pro
cesso no termo legal. 

. Art. 6H. Os embargos de declarução só terno lugar, 
quando houver na sentença alguma obscuridade, amhigul
dade , ou contradicçao, ou quando se tiver omittido algum 
ponto sobre que devia haver condemnaçao. 

. Art. 6~2. Em qualquer destes casos requerera a parte 
por simples petiçao. que se declare a sentença, ou se ex-
presse o ponto omittido de condemnaçao. · 

Art. 6~3. Junta a petição aos autos, sel'lio estes con" 
clusos, e decidirá o Juiz sem fazer outra mudança no julgado.· 

· Art. 6&4. Os embargos de restituição de menores serão 
deduzidos nos proprios autos, pedindo-se para isto vista ao 
Juiz 'que a dará por cinco dias, tendo além disso cada 
huma . das· partes igual prazo para a. impugnação e susten
taçao dos mesmos embargos. 

Art. 6&5. Se a materia destes embargos depender de 
factos. qun só po~":siio ser provnrlos pfn festemnnhns. n .Tnb: 
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concederá h uma só. dilação dé de~ dias para a prova , findos 
os quaes o Escrivão fará os autos conclusos ao . Juit; que 
delles conhecerá ·como direito for. ' 

CAPITULO 11. 

Das Ujlptllaçõe.<. 

Art. 6'16. Tem lugar a nppella~fio para a Relação do 
disll'icto nas causas, que excedm·em de 200 ;ti> (Art. 26 do 
Til. nnico) , quando a sentença for definitiva , ou tiver força 
de definitiva. 

Art. 64·7. A appellnção póde ser interposta ou na nu
diencia, ou por despacho do Jniz, e termo nos autos, sendo 
intimada a outra parte, ou seu. procurador (Art. 235). 

A..rt. 648. Esta interposição deve ser feita no termo 
de dez dias, contados da publica~ao ou intimação da sen
ten~a (Art. 235). 

Art. 6!9. Interposta a appellaçao na fórma dos Ar
tigos antecedentes, será a causa avaliada em quantia certa 
por a1·bitros nomeados pelns partes, ou pelo Juiz á revelia 
de lias. 

Art. 650. Não terá lugar a avoliação da causa quando 
houver pedido certo , ou quando as partes concordarem no 
seu valor expressa ou tacitamente , deixando o réo de im
pugnar na contesla~ão a estimativa do autor. 

Art. 6:) I. No mesmo despacho em que o Juiz re
ceber a appellaçfio, &rdcnnrá logo a cxpediçiin dos autos pal'8 
serem apresentados m> superior instancin dentro do pra~o 
legal. 

Art. 6l'\2. Os elfeitos. da appellação serno suspensivos 
e devolutivos , ou devolutivos somente : o suspensivo compete 
ús acções ordinarias , e aos embargos oppostos na execuçao , 
ou pelo executado ou por terceiro, sendo julgados provados; 
o effeito devolutivo compete em geral a todas as sentenças 
proferidas nas demais oc~ões commereiaes. 

Art. 653. Se o nppellaçilo for interposta no lugar onde 
estiver a Relação, a remessa dos autos se fará 'indepen
dente de tmsln<To, salvo quando a appellaçao tiver sido re
cebida no elfeito devolutivo somente e· precisando a parte de 
exlrahir sentença para executa-la. 

Art. 654. Os autos de appellaçúo deverão ser apre
•entados ao Secretario da Relação nos prazos seguintes : 
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§ 1. • Em trinta dias , seu scnlcnta ti~er sido profe· 
rida na Cidade onde. esti~er a llclaçao ; 

§ 2. • Em Ires mezes, Se a sentença ti~er sido profe
rida na mesma . Provi nela, a que pertencer n RclnÇllo; 

§ 3. • •:m seis mezes ·, se it senlen~n tiver sido profe-
rida em }lrovincia diversa ; . 
. § !h• Em oito mezes, se n scnlcn~n tiver sido profc· 
ri da .uns l'rovincias de (;oynr., Mato Grosso c IUo Negro. 

Art. 655. Todos estes pra1.0s decorrem do despacho 
do recebimento da nppellnção, c sao. communs a ambas ns 
partes , competindo áqnella que interesse tiver no segui
mento da appella~ao, promover a. extrac~ao do traslado , c 
fazer o respectivo preparo. 

Art. 656. Nenhum destes prazos poderá ser restrin
gido pelo Juiz, mas a cllc compete julgar deserta c nao 
seguida a appellaçllo, se lindo o prato legal não tiverem 
sido os nulos remeltidos para a instnncin superior; 

Art. 657. l'nrn o jnlgnmenlo 1la dcser~ilo deverá ser 
citado o a}IPellante ou sen pi'Ocmmlor, nos termos do Artigo 
722 , para dentro de trcs dias ullegar embargos de ·justo 
impedimento. 

Art. 658. Só poderá obstar o lapso do tempo para o 
seguimento da appellação doen~.a grave c prolongada· do 
appellante ' peste ou guerra' que imp~ão as funcções dos 
Juizes ou Uelações respectivas, ou algum impedimento legal. 

Art. 659. Ouvido o appellado sobre a. materia dos 
embargos, por vinte e quatro horas, se o Juiz relevar da 
deserção o appellantc, · lhe assignará de novo . para a re
messa dos autos outro tanto tempo qunnto for provado qne 
esteve impedido. 

Art. 660. Se o Juiz não relevnr da deserção o ap
pellantc, ou· se lindo o novo prazo não tiverem sido ainda 
remettidos os autos para a instancia superior, ser{I a sen
ten~a executada. 

Art. 661. Apresentados os autos ao Secretario da Re
laÇllo , será alli a causa entre as partes discutida , e jul
gada pela fórma determinada para o julgamento das, appel
lações nas causas civeis pelo Regulamento de 3 de Janeiro 
de 1833, com as modificações estabelecidas neste Regu-
lamento. · 

Art. 662. As sentenças proferidas nas Relações po
dcrao ser embargadas dentro de dez dias (Art. 639) , pedindo 
o embargante visln dos Jli'OJlrÍos autos ao Juiz relator do 

-------·-·· ·-- ---,----,---,------
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feito, •1ue a dará por ·cinco dias ao embargante; seja parte 
singular. ou conectiva, seguindo a. discuSSlio dos:embargo!l · n 
fórma determinada no Artigo 644. · · · ' · ::; :: 

Art •. 663: ·Estes embargos podem ser modificativos éoü 
infringentes do julgado; nelles poderá· nllegar-se qualquer nul
lidade nos termos do Cap. I Til. li das nullidades, e quantó a 
materia de focto só poderão .ser oiTerecidos sendo acompanho
dos de prora lilleral in continente. · Além dos referidos embor" · 
gos ser:lo ainda _ otlmissiveis os :de restituiçao. 

Art. 664. Os mesmos Juizes que assignárao o Accor
dao embargado conhecerilo destes embargos, e. dos de decla
raçiio, ou de restituição de menores, havendo-se no julc 
gameu!o de todos elles o fórma seguido· para o dos embargo's 
nas causas cil'eis (Regulamento de 3 de Janeiro de 1833). 

C.\PITULO lll. 

Da revista.· 

vd .. ,. ~ Art .. 665.. O recurso d~revistapoderá ser interp~sto'para 
. ,/'/ o Supremo Tl'lbunal de Jushça das sententns proferodas l\ns 
''9? Relações, se o valor da causo exceder de ·2.000"000 
'~ ..,., .t: (Art. 26 do Til. unico), ainda que se .nlio tenhao opposto os 
\ f embargos do .Artigo 663. . . 
'' Art. 666. A interposição da revista nos cansas com-

I 

merciaes, n remessa do~ autos, e o julgamento do recurso 
no Supremo Tribunal serao regulados pelo mesmo modo 
que nas causas cíveis. · 
' .lrt. 667. · O Supremo Tribunal de Justiça só conce-
derá. revista por nullidade do processo > ou por nnllidade da 
senten~.a nos termos de,clarados no Til. H Cap. I das nul
lidades. 

C.\.PITULO IV. 

Doi aggravos. 

Art. ·668. Os aggravos admissíveis, no Juizo Commer
cial são' somenté os ·de ~ Petição , e' Instrmriento. ·. 

· Art: 669." 08' oggravos somente se admittirão: 
§ 1. • Da decislio sobre niaterias de competencia,. quer o 

Juiz se julgue competente quer Iiao ; 
§ 2. • Das sentenças de absolvição, de instancia; 
§ 3. • ·Da sentença que 'não admitte. o terceiro que vem 

oppor•se á causa ou á execução; ou que appella da sen• 
t~nt.a que o prejudica ; 



§ 4.• Das sentenças nas cansas· de assignaeão de dez dias, 
ou de seguro, quando por ellas o Juiz não condemna o 
réo, porquç provou seus. embargos,. ou lhe recebe os em
bargos c o condemna por lhe parecer que os não provou; 

§ 5. • Do despacho que, conc~de ou denega carta de in• 
quirição , ou que concede. grantle ou pequena dilaeão para 
dentro ou fóra do lmperio; 

§ 6.• Dos despachos pelos quacs se ordena a pl'isão ; 
§ 7 .o Das ~enten-:as que julgão ou niio reformados os 

nulos perdidos ou queimados em que ninda não havia sen
tenea definitiva (Assento de 2:l de Maio de'tí5tl); I 

§ 8. • Dos despachos·. de recebimento·· ou delieg~çno ·'de 
appellação , ou pelo qual se recebe a nppellaeno em "àmbos 
os elfeitos , . ou no devolutivo somente;. · · " 

§ 9.• Das decisões sobre ·erros de contas ou cust'as.i 
§ 10. Da absolvieiio ou condemnneilo dos Advogados ·por 

multas , suspensa o ou prisilo; 
§ 11. Dos despacho~ pelos. quaes : 1. • se concede ou 

denc!{a ao executado vista para embargos nos autos ou em 
separado : 2. • se manda que os embargos corrao nos autos 
ou em separado : 3. • são· recebidos, ou rejeitados :in li
mine os embargos oppostos pelo executado ón• pelo térceiro 
embargante ; · ' ·· • · · ' 

§ 12. Das sentenças de liquidação · (Art. • 506) ; 
§ 13. Das sentenças de exhibição ·(Art. ·356); 
§ 14. Das sentenças ou habilitação (Art; 408); 

.! 

§ 15. Dos despachos interlocutorios que cont~w damn2-.-. •. ~.-.r.:1 
irrcparavel . .,.r-.·-..,.,4- c.~~' ~ .. /~ .,,.,. .. . éJ. Jl6 /.~ ~ "- I· 

§ 16. Da sentenÇa que releva ou não da deserção •·o · : 
nppellante (Art. 659)', ou julga deserta c não seguida· a• 'liP'" I 
pellação (Art .. 660) ; · 

§ 17. Doi despachos pelos quacs se concede ou dcnega 
a detençao pessoal ou o embargo ; . · 

O aggravo nos casos de concessno de embargo ou dc-
lençno nno he suspensivo. '.. · · · 

§ 18. Da sentença . que julga procedente ou ilnprôce-
dente o embargo (Art.· 336). . ·· • '· · · ,, · ,,,, .. , • 

. .. Art. 670. · O processo dos aggravos serhégulaao pelo 
Capitul9 VIl do Regulamento n.'143 de 15 de'~larço de 1842 
c decisões relativas. ' · 

Art. 671. Ficao restabelecidas .os cartas testemunha
veis que os Escrivnes sob sua responsabilidade tomnvao , 
.:onforme o ·Direito Civil.· · · · 
~ .,-..IQ,"· ,."'./ri')'- ..-s. 1·s-· .,...,.'!' ?2- /';> 



' 

!t 

i 
I 
l 
li 

( 360 l 

TlTIJLO 11. 

Das nlillidadel. 

CAl'JTULO J. 

JJas 1111/lidades do processo. 

Art. 672. São nullos os processos: 
§ 1. o Sendo as partes ou algumas dellas incompetentes 

c não legitimas como o falso, e não bastante procurador, 
a mulher não commerciante sem outorga do marido, o me
nor ou pessoas semelhantes sem. tutor, ou curador. 

§ 2.° Faltando-lhes alguma fórma ou termo essencial 
(Art. 2'2 Tit. nnico) ; 

§ 3. o Preterindo-se alguma fórma que , o Codigo exige 
oeom pena de nullidode. 

At-t. 673. São formulas, c' termos esscnciacs do pro
oeesso commercial: 

§ 1.• A conciliação. (Art. 23 Til. unico). 
~ 2. • A primeira, citação pessoal na causa principal , c 

na c•ecução. (Art. 2/, Tit. unico) ; 
§ 3. • A contestação; 
§ 4. • A dilacao das provas; 
§ 5. o A sentença; 
§ G. • A publicação da· sentença; 

'-·· '§ 7;• A cxhibiÇtl.6 ·i meio! 'dlllrinstrtmoento~· odo contracto , 
nos casos em que o Codigo a considera essencial para n 
admissão da acção em Juizo (Arts. 303 e 589 Codigo) ; 

§ 8. • A citaÇão da mulher quando a ncção ou n e•e-
cuÇão versão sobre bens de raiz ; 

§ 9. 0 A penhora; ·. · 
§ 10. A liquidaçAo (Art. 503) ; 
§ H. A. avaliação ; 
§ 12. Os editaes para a arremataÇão com o prazo legal, 

e designação·· do dia da arrematação ; 
· § 13. A, arremataÇão .em dia e lugar annunciados; com 

publicidade; presidida pelo Juiz; sendo Jeito pór preço maior 
que o do avaliaÇão', , ou adjudicaçAo. 

Art. 67 4. · As referidàs nullidades podem ser allegadas 
em qualquer tempo, c instancia; onnullão o processo desde 
o termo em que se : ellas derao quanto ao~ actos relotivos, 

• 
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dependentes e consequentes; na o podem ser suppridas pelo 
Juiz, nins Somente ratilicodos pelos partes. . · 

Art. 675. As demais formulas nao rereridos no Artigo 
673 se baverao por supprillas se as partes as nao argui
rem , quando, depois que ellas occorrerem, lhes compelir o 
direito de contestar (Art. 97), allegar a final (Art. 226), ou 
cmbargm· na execução (Arts. 575 e 576). 

A ri. 676. lleve o Juiz ou supprír, ou pronunciar a 
nullidade logo que os portes as arguirem pelo modo deter• 
minado no Artigo antecedente. 

Serão suppridas as nullidades qunmlo os netos e ter
mos posteriores são indeperulentes, e não ficao prejudica
dos por elln , devem porém ser pronunciadas quando pelo 
contrario ellas influem sobre os netos posteriores. 

Art. 677. As nullidades arguidas nao sendo suppri
das, ou pronunciadas pelo Juiz importao : 

§ I. • A annullaçao do processo na parte respectiva , se 
cllns cnusárllo prejuizo áquclle que as · nrguio; 

§ 2. • A responsabilióade do Juiz: 
Art. 678. Ainda que as nullidades não fossem argui

das no termo competente, e u&o· possao ·proouzir n annul
lação do processo , devem ·os Tribunaes da ~ppellarao· é o 
da revista pronuncia-la para o effeito somente de corrigi
rem o neto c advertirem uo Juiz que o commelteO , ou 
tolerou. 

Art. 679. Se as formulas nao mencionadas ito Artigo 
673 rurem em prejuizo, de menores e pessoas semelhantes ·, 
tem lugar n restituição' não obstante o A.rtigo 675, c salvos 
os casos dos Artigos 353 e 911 tio Codigo. 

C~\PlTULO 11. 

Da mtllidade" da ""'tença_ • . 

Art. 680. A sentenfn hll' nulla : 
§ 1.' Sendo dada por Juiz íneompetente, snspeito; peí~ 

todo ou subornado ; 
§ 2. • Sendo proferida contra a expressa disposi(:ao da 

Legislação Commercial (Art. 2. ") ; 
A illegalidade da decisão e nno dos motivos e enun

ciado della constitue esta nullidade ; 
§ 3. • Sendo r ([lidada em instrumentos ou depoimentos 

julgados ralsos em Juizo competente ; 
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. § 4.' Sendo. o processo • em qmi· ella foi proferida an
nullado em razão das· nulli~adcs referidas•· no 8apitulo an~ 
tec.edentc .. · '''.:J,.. • ' ,, · · 

Art .. 681. A sentença póde ser annullada : 
· § 1.. • l'or meio de appellaçno ; 

§ 2. • l'or meio tia revista ; . 
§ 3.• l'or meio de embargos ú etecuçilo (Art. 5í7 § t.•); 
~ 4. • Jlor ·meio da ncçi'io rcscisoria, não sendo a scnlen~a 

proferida em gráo tle revista. 

CAPITULO UI. 

Da nullidade dos contractos commerciaes. 

Art. 682. A nullidade dos coutractos só póde ser pro
nunciada : . 

§ t. • Quando a Lei expressamente. a declara (Arts. 129, 
28tl , 468, 656 e 677 Codigo) ; . · . · · • • · 

. § 2. •. Quaõdo . for preterida alguma solemnidade substan
cial para· a existencia do contracto e fim da Lei (Arts. 265 , 
302 e 406 Codigo). , 

. Art. 683. . As nullidades on são de - pleno direito-'-
ou dependentes de rescisão. · , 

Art. 684. Sao nnllidades ·de pleno direito : 
. § 1. • , Aquellas que a Lei formalmente pronuncia em ra· 

ziio . da • manifesta preterição·. de solemo idades, visivel pelo 
mesmo instrumento •ou por prova litteral· (Arts. 129 S§ 1.•, 
2.0

, 3.• e 5.•, 677 S t.•, 2.0
, li-.•, 6.•, 7.• e 8.•, G56, 

827 e 828 Codigo) ; 
§ 2. • Aquellas que , posto não expressas na Lei , se sub

entendem por ser a solemnidade que se preteriu substan
cial para a existencia do contracto e fim da Lei , como se 
o instrumento he feito por Official publico incompetente ; 
sem data e designação do lugar; sem subscripção das partes 
e testemunhas ; não .sendo· lido ás partes . e testemunhas 
antes . de a&signado. ' . 1 , • " • 

Art. 685. Dá·se a nullidade · dependente. de rescisão, 
quando no contracto válido em apparencia. ba preterição de 
solemoidades intrinsecas;. toes sao: t:• os tontractos que 
segundo o .Codigo são annullaveis ·(Arts. ·678 e 828) : 2.• 
os contractos em que -intervem dolo ; simulação , fraude , 
violencia, e•·ro (Art~. 129 S 4.•, 220 ~ 677 S 3.• Codigo). 

j 
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Mt. 686. A distincção das nullidades de pleno direito 
ou dependaptes de" rescisão tem os seguintes elfeilos : " 

§ t. • Os contractos em os quaes se dão as nullidades 
de pleno direito considerão~se nullos e nao tem valor sendo 
produzidos ·.para qualquer elfeito jurídico ou officinl : aquel
les porêm em que intervem nullidade~ dependentes da ac
ção considerao-se annullaveis (Arts. 678 e 828 Codigo), e pro
duzem todo o seu elfeito em quanto não são annullados 
pela acção de rescisão; " 

§ 2.' ,\ nullidadc de pleno direito póde ser allegada in
dependentemente da prova de prejuízo ; mas a nullidade de
pendente de rescisão" carece desta prova ; 

§ 3. • A nullidade de pleno direito não póde "ser rele
vada pelo Juiz que a deve pronunciar , se ella consta do 
instrumento ou da prova littcral ; mas a nullidade depen
dente da rescisão carece da apreciação do Juiz á vista das 
provas c circumstancins; 

§ 4.' A nullidade de pleno direito póde ser allegada e 
pronunciada por meio da acção ou defesa : mas a nulli
dade dependente de rescisão deve ser pronunciada por meio 
da acção competente; 

Quando a nullidade dependente de rescisão he, opposta 
em defesa , a sentença neste caso não annulla " absoluta
mente o contracto , mas só relativamente ao objecto de que 
se trata. 

§ 5.' A nullidade de pleno direito póde ser allegada por 
todos aquelles que provarem o interesse na sua declaração : 
mas n nullidade dependente de rescisão só póde ser pro
posta por acção competente pelas partes contractantes, suc
cessores e subrogados, ou pelos credores no caso do Artigo 
828 do Codigo Commercial. 

Todavia a nullidade dependente da rescisão póde ser 
opposta em defesa sem dependencia de acção directa resci
soria : 1.' pelas partes contractantes , successores e subro
gados : 2.' pelo terceiro na" parte em "que o prejudica , e 
só relativamente a elle : 3. • pelo exequente na execução , 
e pelos credores no concurso de preferencias para ·impedi
rem o elfeito de contractos simulados, fraudulentos .e "cele
brados em fraude da execução. 

Art. 687. As nullidades tambem se dividem em nul
lidades absolutas , e nullidades relativas para o elfeito se
guinte: 

As nullidades ·absolutas podem ser propostas óu alie-
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gadas por todos aqucllcs ·a quem intcresslio ou prejudicão, 
como se determina no Artfgo antecedente , · mas as nulli
dades relativas,· fundadas na preterição de solemnidndes es
tabelecidas em favor de certas pessoas, como a mulher ca
sada , menores; presos , téós e outros , só podem ser alie" 
gadas e propostas pôr essas pessoas, ou por seus herdeiros, 
salvos os casos expressos nas Leis •. · A nullidadc relativa , 
sendo de pleno direito, nno será pronunciada provando-se 
que o conlracto verteo em manifesta utilidade da pessoa a 
quem a mesma nullidade · respeita. 

A nullidade relativa dependente de rescisão está su
jeita ás . regras do Arligo 686 § 2. • 

Art. 688. Só as nullidades dependentes de rcscisno , 
c as relativas podem ser ratificadas. 

A ratificaçao tem. elfeito retroactivo , salva a convenção 
das partes e o prejuízo de terceiro. 

Art .. 689. Só podem ser pronunciadas ex-officio as nul
lidades ·de pleno direito c. absolutas. 

Art. 690. A nullidade do instrumento nAo induz a 
nullidade do contracto, quando o mesmo instrumento nao 
he da substancia dellc , c pódc o mesmo contracto pro
var•se por outro modo legal (Art. 159). A fórma que a 
Lei exige para qualquer neto presume-se não observada e 
preenchida , se do mesmo acto não consta ter sido observa
da, ainda que por outro modo isto se prove. 

Art. 691. O instrumento publico nullo, se está assi
gnado pela parte, vale. como particular nos casos em ·que 
o Codigo àdmittc hum ou outro, e póde lambem consti
tuir principio de prova por cscripto, quando o mesmo Co
digo nfio exige prova determinada. 

Art. 692. O instrumento nullo por falta de alguma 
soletnnidade, que o Codigo exige para constituir algum con
tracto espeCial, valerá como litulo de divida (Arts. 634 , 
636 e 656 Codigo). · 

Art. 693. A falta de ref;islro; salvos os casos expressos 
no Codigo , não importa a nullidade do instrumento·, mas 
somente a simccao especial que o Codigo estabelece nos casos 
eni que o exige; · 

Art. 694. A acção de resciSão, que o Artigo 828 do Co
digo concede aos credores, · somente compete áquelles que 
o er!lo ao tempo do acto fraudulento. 

---------------,-----~·_I 
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TITULO UNICO. 

Di&posições geraes, 

Art. 695. Os Juizes de Direito do Commercio (Art. 6. ') 
farao em cada semana hnmn ou mais audieocias , segundo 
a •·egular affluencin dos feitos commercines , e sempre em 
dias rlifTcrentes dnquelles que forem destinados paru ns dos 
feitos ci1·eis. Se por algum motivo justo se fizerem nos mes
mos dias , serão sempre de modo que sejão ·inteiramente 
separadas, c distinctas bnmas das outras. 

Art. 696. As audiencias para os feitos commerciaes só 
poderão fazer-se na casa da resideucia do Juiz, ou em outra 
particular que para isso possa servir , quando nllo houver 
casa publica para esse fim destinada , ou niio puder ser 
nas casas da Coroara Municipal. 

Art. 697. Nestas audiencins se guardará. o que se acha 
disposto nos Arts •. 59 e 60 do Codigo do Processo Criminal; 
o 195 do Regulamento ele 31 de Janeiro de 1842. 

. Art. 6!l8. As partes , que faltarem ao respeito devido 
·no Juiz de Paz, no Juiz ·de Direito, Arbitros, . ou no Tri
bunal do Commercio , em qualquer audiencia ou aeto judi
cial; poderão ser. multadas até a quantia de 50;jj>OOO, se-
gundo o gravidade do caso. . 

E quando os excessos forem criminosos , será o delln
quente remettido preso á disposição da Autoridade compe
tente , para lhe formar culpa com a certidao do auto, que 
o Escrivão lavrará ·de tudo que se houver passado a tal res
peito. 

Art. 699. O Escrivão, que contra as disposições deste 
Regulamento commetter qualquer excesso ou omissfio , como 
se demorar a contiouoçllo da vista , ou n conclusão dos nu tos , 
será pelo Juiz, perante o qual servir, suspenso por llez a 
trinta dias , independente do processo e pela verdade su
bida. 

Art. 700. Do mesmo modo poderá ser suspenso o Tll
bellião , que fizer algum neto ou diligencio contra as for
mulas prescriptas neste Regulamento. 

Art. 701. Se al~m de irregularidade tiverem I) Escrivão 
ou Tabelliao comme!tido crime de responsabilidade , cons
tante de autos ou papeis, que forem presentes .ao Juiz d~ 
Dir-eito ou ao Tribunal do Commercio , procederão estes na 
fórma do Artigo 157 do Codigo do Processo Criminal. 

. ' 
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Art. 702. O official que fizer citação ou qualquer neto 
ou diligencia contra as formulas prescriptas neste Regula
mento , será punido pelo Juiz perante o qual .servir na con
formidaile · do Artigo 514. 

Art. 703. Nas causas commerciaes he licito ás partes 
comparecer nas nudiencias por si , seus Advogados, ou pro
curadores judiciaes, para inquirirem ns suas tcstemunhns, 
reperguntarem ou contraditarem as da parte contraria , e re
quererem o que julgarem a bem dos seus direitos. 

Deverão por~m ser.assignadas por Advogado as petições 
iuiciaes dascausas , e todos os articulados e allegações que 
se fizerem nos autos ; salvo , uno havcntlo Allvogado no au
ditorio , ou não <]Ue1·endo prestar-se ao patrocínio da causa 
ueuhum dos que houver , ou não sendo elles da confiança 
da parte. 

Art. 70'L Al~m de Advogados nomearão sempre as 
partes procurador judicial , que será sempre hum dos So
lieitadores do Juizo, salvas as excepções do Artigo antece
dente , para com elle correr o feito seus termos legaes , c 
ser citado e intimado quando não for requerida a citat.ilo 
pessoal (Art. 2.~ Titulo unico) , sob pena de correr a causa 
:í revelia. 

Art. 705. O procurador , que acceitar a procuraçilo , 
fica obrigado a recebe•· todas as citn~ões c intimações re
feridas no Arügo antecedente, e a communica-las ao seu 
constituinte, a quem responder;í por qualquer prejuízo , que 
de sua falta culposa possa a este resultar. 

Art. 706. Cessa o ofllcio do procurador somente por 
nlguma das seguintes causas : 

§ J. • Revogação. dos poderes da parte constituinte in ti
muda judicialmente ao procurador ; 

§ 2. • Desistencia da procura~ilo .requerida pelo procu
rador , e igualmente intimada ao constituinte ; 

§ 3. • Fallecimento do constituinte, ou transmissão dos 
direitos deste para outra pessoa, constando legalmente em 
Juizo. 

Art. 707. A propria parte nos dous primeiros casos , 
e a pessoa para quem forno transferidos os direitos da causa 
no terceiro , deverilo fazer nova procuraçao, independente 
de citação sua , até a seguinte audiencia, pena de seguir 
n causa a sua revelia, salvo o caso de ser precisa habilita
~no incidente. 

Art. 708. Presume-se ter o procurador acceitado os 
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poderes a elle conferidos , logo que apresenta em Juizo, 
quer na audiencia por si mesmo , quer em requerimento 
por elle assignado, a procurnçao em que he constituído. 

Art. 709. Depois que o Advogado tiver acceitado o pa
trocínio da causa, nao p.oderá mais delle escusar-se, · salvo 
por motivo justo e jurado, fazendo intimar a parte ou seu 
procurador judicial ou extrajudicial, á sua custa, para no
mear outro Advogado até a primeira andienda, pena de 
responder-lhe. peiOi prejuízos resultantes. 

Art. 710. Se a parte nao nomear outro Advogado até 
n pi"imeira audiencia , seguirá a causa ti revelia, sendo a 
mesma parte lançada sob pregão. · 

Art. 711. Quando os Advogados coustilnidos pelas par
tes comparecerem quer em audiencia do Juizo Commercial 
de 1. • ou 2. • instancia , <(uer no Tribunal do Commercio 
ou no Supremo Tribunal de Justiça, para requererem por 
seus consliluintes o que lhes convier , occuparão o lugar , 
c conservariio as prerogativas que as Leis lhes outorgao. 

Art. 712. Só aos A<lvogados poderno os Escrivnes man
dar os autos com vista ou em confiança uehnixo de proto
colo sob pena de responderem pelo descaminho , ou pelas 
despezas na cobrança ás partes interessadas , além da pena 
de suspensiio (Art. 699). 

Art. 713. Nenhum Advogado poderá sob qualquer pre
texto reter os autos em seu poder, findo o termo assignado 
ou legal , pelo qual lhe tiverem ido com vista ou em· con
fiança, sob pena de perdimento para o seu constituinte do 
direito de que niio tiver feito uso no referido termo, e de 
responder-lhe pelo prejuízo que d'ahi lhe possa resultar, 
alilm de pagar executivamente todas a~ dcspezas que para a 
cobrança dos autos se fizerem. 

Art. 714. Se os autos forem cobrados por mandado 
judicial (que só se passnroí niio os entregando o Advogado 
sendo-lhe pedidos com o protocolo , depois de findo o termo 
assignado ou legal), por despacho do Juiz, requerendo-o a 
parte contraria, na o ajuntará o Escrivão aos autos o arti
culado ou allegução com que vier o mesmo Advogado , e 
se alguma cousa nelles estiver escripta, o Escrivão riscará de 
modo que se não possa ler, devolvendo in continente ao 
mesmo Advogado , ou á parte que o tiver constituído , o 
que assim separar dos autus , ou os documentos que u~sim 
viere111 juntos, lavrado de tudo o respectivo termo. 

Art. 715. Se por~m o -~dvogado não crlt.regar os au-

'! 
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tos á vista do mandado , passada a competente certidão , po
derá ser multado pelo Juiz da causa até 200 ;jp para os co
fres municipaes. E , se findo o novo prazo marcado pelo 
Juiz, que será de Ires dias, para a entrega dos autos, ainda 
os não entregar com o conhecimento de haver pago a multa •. 
poderá ser preso por sessenta dias , se antes não tiver en
tregado os autos, salvas em todo caso as competentes nr:tõrs 
c.riminncs, c sem prrjnizo da tuhranço da multa cxecuth·a
mentc . 

. \rt. 716. Qualquer cota moratoria do Advogado, não 
scnrlo de molcstia jurada, ~cmí tomada como resposta di
recla. nos termos da cansa , ficmulo cllc responsavcl ti parte 
por essa falta se fol' culposa. 

Art. 717. Todavia se o Advogado jurar molcstia, dar
sc-Ihc-ha por h uma vez somente novo prazo de cinco dias, 
findo o qual se cohrurão os autos na fórma dos Artigos 713, · 
714 c 715. . 

Art. 718. A disposição do Artigo antecedente só hc 
relativa nos termos das acções ordinarias, não comprchcn
didos todavia os dos recursos e incidentes respectivos, de
vendo nestes casos passar os autos no segundo Advogatlo 
nomeado, ou áqucllc que a parte nomear, tudo dentro do 
mesmo termo c independente de citação da parte. 

Art. 719. As petições iniciacs ou da proposição da 
acçüo, contestações , replicas , treplicas , embargos , recon
,·cnções, opposiçõcs, poderão ser articuladas quando ver
sarem sobre diversas questões de Direito, ou factos sobre 
que dCl'lío ser inquiridas testemunhas. 

Art. 720. O nntor só he obrigado a ajuntar docu
mentos logo com n pcli{'fio da acçllo: 

§ J.' Quando sem ellcs o Codigo Commcrcinl nfio ad
mittc acção em Juizo (Arl•. 281 , 302 c 587); 

S 2.' Quando os documentos forem mencionados na acçfio 
romo fundamenlaes da intenção do autor, salvo se forem 
existentes em Notas publicas , registros ou depositos publicos, 
e houycr impedimento ou demora para se cxtrahircm por 
certidão ou publica fónnn; ou se estiverem em poder do 
réo jurando o autor esta circumstancia. 

Art. 721. O réo só hc obrigado a ajuntar com n sua 
defesa documentos , <Jnando nclles se ella fundar ; salvas as 
mesmas e1cepções do § 2.' do A.rtigo antecedente. 

Art. 722. A cxcepção da citaç-ão no principio da cam;a 
~~ fia rlecuçiin, tod:l~! a~ outra~ citações e intimnçôes rle 
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sentenças, nppellaçõcs, c de quncsqncr netos prejndiciacs, 
serão feitos sob pregão em audiencin, não havendo procuro
dor judicial , ou não sendo este encontrado para ser citado 
ou intimado. 

Art. 723. Se a· citação ou intimação for feita por pre
gao em audicncia , dcllc com~çnrão a correr ns dilações c 
termos rcspccth·os. 

Art. 72\.. Os termns tlc vista para nllcgar, t:onlcstar, 
replicar, treplicar , c em gm·nl para dizer nos antos , s{, 
correrão da continuacno tlestcs ao Advogado , se a parte 
1ivcr ajuntado procurnção ; c serão improrogaveis quer haja 
ou n3o procuraçilo nos nulos , salvn os casos dos Artigo!' 
717. 72i c 728 . 

. \ rl. 725. se· os lermos Se findarem em dia ferindo , 
só no primeiro tlia ulil poderão ser os autos cobrados. 

Art. 72!i. ,\s dilações pura as provas silo communs 
a ambas as partes, salvos os casos dos Artigos 2.i.9, 30.'t 
c outros semelhantes. 

Art. 727. J\_s dila~ücs são continuas, c o seu curso 
não se suspende ou interrompe pelas ferias supcrvcnicnt.es, 
salvo se estas absorverem metade da tlilação. 

Art. 728. Não correm os termos c dilações , havendo 
impedimento do Juiz ou ohslacnlo judieial oppos!o pela parte 
eontraria. 

Art. 729. Não se suspendem durante as ferias: r.rm..,' rutf.-
R 1 /1•~-
.)1 _<• Ascausasllcarresto; ,1· ... ,/o" /' 1 "" 

!i í!.' De detenção pessoal; 
§ 3.' De soltladns; 
!i 4.' De depositos ; 
!i 5. • De penhor; 
§ G.• ,\s ralificaçües de pmlcslos de mar ; 
!i 7.• Em geral todas '" cansas que pela demora ficariuo 

prejudicadas. 
Art. 730. São somente feriados no Jnizo Commcrcial 

nlêm dos Domingos , dias santos de guarda , c dias de festa 
nacional , os qnc como toes· forem declarados por Decreto. 

Art. 731. Nenhuma sentença de 1. • ou 2. • instanCia 
será levada á Chancellaria, c se não houver interposição de 
recurso passarilo em julgado dentro de dez dias contados 
da sua publicação ou intimação (Arts. 234 e 235). 

Art. 732. Se a parte vencedora encommcndar a sen
tença vara dar-lhe execução , o Escrivão a cxtrahirá, sob 
rcsponsahilidtHlc , f'rm prr.iuizn rla aprcsenta~:io no Supremo 
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Tribunal dentro do prazo legal do recurso de revista , que 
n outra parte tiver interposto. 

Art. 733. O recurso de embargos interposto por huma 
das partes precede no julgamento, e interrompe o segui
mento dos termos da appellaçao interposta pela outra parte. 
O mesmo se guardará quando huma das partes embargar 
o Accordfio da Rela~no , e a outra interpuzer o recurso de 
revista. 

Art. 734. Nao he licito ás partes usar ao mesmo tempo 
de dons recursos contra a mesma decisão ; mas poderão 
Yariar de recurso dentro do . termo legal. 

Art. 735. Para a computação do valor da causa em 
relação ás alçadas (Art. 26 do Titulo unico), attender-se-ha 
somente a quantia principal pedida na acçfio. 

Art. 736. A Resolução n.' 56.~ de lO de Julho de t8:'i0 
sobre fiança ás custas be extensiva ás causas commerciaes. 

Art. 737. As sentenças nas eausas commerciaes, quer 
na primeira. ou segunda instancia, quer no Supremo Tri
bunal de Justiça, serão sempre proferidas em conformidade 
do Artigo 232. 

Art. 738. Os terceiros prejudicados pela sentença po
dem appellar, e interpor o recurso de revista, ainda que 
uno interviessem na causa na primeira ou segunda ins
tancia. 

Art. 739. Quando os que forem citados para responder 
a qualquer acçlio commercial , ou já estiverem em Juizo , 
forem presos, terno para se defenderem o dobro dos termos 
e dilações marcadas neste Regulamento; e uno começará, 
nem seguirá n causa, sem que se lhes nom~e hum curador 
in li tem, sob pena de nullidadc, tenhno ou nfio Advogado 
ou procurador judicial constituídos 

Art. 740. A jurisdicção dos Juizes de Paz lica sub
sistindo nas causas commerciaes até a quantia da alçada 
dos mesmos Juizes. 

Art. 7.41. As causas commerciaes (Cap. IllelV doTit. I), 
que já se acharem pendentes ao tempo da execuçao do Co
digo (Art. 912 Codigo), serno reguladas e decididas pela Le
gislação anterior ao mesmo Codigo, salva a convenção das 
partes por termo nos autos. 

Art. 7 !,2. As causas commerciaes intentadas depois da 
execução do Codigo, mas provenientes de títulos ou con
tractos anteriores á exeçucno do mesmo Codigo , serao re
guladas. quanto á f,\rmn de processo' pelas disposições deste 

'lL_ -------------
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Regulamento; e quanto á ma teria serro o dccidhlas pela J.e
gislae.ão que anteriormente regia. 

Art. 7 1.3. Nos casos omissos neste Regnlamento será 
subsidlario o processo civil, não sendo contrario ás dispó
si~ões do mesmo llegulamento. 

Enscbio de Queiroz Coitinho Malloso Camnra, do Meu · 
Conselho, Ministro n f4ccrctnrio d'l~sla1lo dos Negorios da 
Justi«:.a, assim o tenha entendido, c liu:a executar. Palacin 
do Hio de Janeiro em ,·inle e cinco •lc Novembro de mil 
oitoecntos c cincocnla , Yigcsimo nono da lndepctulcncia e 
do lmperio. 

f.om n Rubrica de Sna Magcstmle o Imperador. 

Eusebio de Queimz Coitiulw Mallnso Camara. 

DECRETO N." "i:J8~d" 2:; de Jliowubro de 1850. 

Dá o Regulamento para os Tribunaes. do Comuwrcio, e para o 
Jn·ocesso das quebras. 

Hei por bem, Usando da atll'ibui~ão <tne Me confere o 
nrtigo cento e dons par·agrapho doze da Cunslitui~iio do Im
ptwio, r o Artigo· vinte c sele do Titulo tmh'.o do Codigo Com
mercin1, llrcrelat' o .s{'guinle: 

TITlJLO I. 

/Jo.~ Trilnnw~ do Commercio. 

CAPITULO I. 

Da fórma e ordem do de.<pac/w. 

Art. 1. • Os Tribunaes do Commercio terão sessões or
dinarias ás segundas e quintas feiras, quando não forem dias 
santos de guarda ou feriados, e scmdo-o, no dia seguinte; e as 
cxtraordinarias _ que os Presidentes julgarem neccssarias. 

Se algum J\lembro do Tribunal nno puder comparecer, 
participaní o seu impedimento ao Tribunal, por via do Se
cretario. 

Art. 2.• . Assentar-se-hão, o Presidente na cabeceira .da 
mesa, c os Deputados de hum e outro lado, sem preeedencia, 

r- --- -. 
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.emn f'Xt'Pp~.:iin do ~cretario, que leni assento á direita do 
l'n•:;idt~Utl'. 

Quando 
se lhr dará 
l'r~sidcntP. 

o Desembargador Fiscal com parecer 
assento igual ao dos Deputados, á 

no Tl·ibunal, 
esquerda do 

Art. :J. OI As sessões do Trihunal srrão puhlicas, I~Orn 
f'"Xt'f'[lf;nu Uns enso:; seguintes : 

1." ()uarulo se tmtnr da pronuncia c ]Wisãn dos fallitln.o.; 
!Cod. ComtiiPI'!~. Arts. 820 c ~2/J.), c dt~ qnalqm~r acto pn~ren~ 
lin•. tlt~ euju publicação possa resultar a sua ineflkacin: 

:!.'' ()u;uuJo so .tratar da dec:laraçno da fall{'ncia a n•qtw~ 
rimrn!n de Cl'l:'dores, ou ex·oOicio (Cod. Commcrc. Art. 807}, 
011 d1~ l(llahruer ne6ocio que l~xija discussão ou S)'ndienncia 
snhn• a idmwit.lade, conceito c reputnçiío de commercinntc: 

:L" Quando se tratar de repr<'scntar sobre !nfrucçõcs c nhuso5 
1.\rL f !In." 1."): 

.',.." CJnatuln st~ tratar de suspensão on dcmissi'io de •~nrr·r-
101'4'-"• t' cll'slilniçfio de liquidantrs de soeiNiarl4•s mt:m·antis 
tlb:->ciJ\·idtlS, 

Art •. }." Au l,rcsidenle cnmpt•te, S('JU dist·nss;1o, drdarar 
St"l'l't•la a st•ssão nos casos referidos no Artign anlt~ccdcntt•, 

Art. 5." A' hora marcada para as st•ssües, n Jlrcsilit•ntn , 
lo~o qm~ se a('hm· presente mt~fade e mais hum dos :\lembJ'ns do 
Trilmnal, dN:Iarará abf•rta a sessão, a toque de campainha; 
.-. lida ,. apprnvada a acta da nntcccdentc, principinrfio os 
traht~lhos pt.•la lcitum da correspondencia otlkial, datulo-st~ 
prPfrrcncia ;i CJUe se fiyer recebido do (;overno: em seguida 
s•• dar;í. exprditmtc ·ás petições das partes, por fôrma que nfio 
liquc alguma sPm despacho de huma para ontra sessão ; e em 
ultimo lugm· se tratani dos negocias gm·at•s e parlieulares JWH-
cl4·ntc•s, nu qul' de noro se prupuzcrt•m. , 

..-\ri. ti." Nt>nhnm Deputado podeni .. tomar a palana sem 
llw 1!·1' ~ido t'OIU'4'tlida pelo Prf.'sidente; e f'lll quanto estiwr 
lh:lantlo uflo pmkrá ser intt•rrompido por outro. 

Al'f. 7." Tt•r·rninada a discussão th~ qnulquf'l' ma teria, o 
P1·r.sidt'nt.-. rlncitl:mdo a questão, e ff~duzindo-a a termos 
l'lm·os t' simph•s ~ JlOl'á o negocio 1.Í. votação, dm=cndo esta 
principiilr pelo Deputado que se achar assentado no ultimo 
lugar da mesa, c seguir gradualmente at1) o mesmo Prc
sidPnt~. CJtHl votará em ultimo lugar, e, nos casos de em
pate, tcrli voto de qualidade. Achando~se presente o Des
l'llllnu·gador Fiscal, será ouvido com o seu parecer, mas 
não poderá ,·atar. 

Art. 8." Havendo votos ditrerentes, os que discordarem da 
maioria poderão assignar vencidos; e apresentando· o seu voto 
pnr escripto lhes í-lcrá ncccito, e lan~ado na acta, com tanto 
que n nprc'õentcm na mesmn sessão, ou na seguinte: c se a 
WHih•ria l(n' obj<•,·lo d<' ••nusulta. Sf'r:í I"IP11a Pnrorporndn. 



Art. 0. 0 l<'ica cnleutlidu, tJUe a qualquer ~lemhro do 
Tribunal hc licito modillcur, no acto da Yot.ação, a opiniao 
que houn~r emittido na discussão. 

Art. 10. Sempre que a rotaç1io recahir sobre petição 
de part('s, aiCm d" se fhzer tnen~i'io na acta da pretençilo , 
e do deferimento que ti ler, será o despacho lançado· no alto 
da uw~nw peliçün pelo Sel~l't•turio ~ datado pela fiJrma st·~niute: 
-Tribunal do Co!JUJJI'I'eio •.....• t•m sessão de •.•....... -

,\rt. 11. Qu:uulo ·a 'ub11:iio l'l'stllver negocio, cujo ohjedn 
t•:.;l1•ja eomfU'I•hemliclo 1'111 algum dos casos Uesignadns nos 
Arli,l!;o.:; ':!2 t•. 2G, dt•ptlis d1• st· 11~1· procedido ás diligendas 
nos mesmos Artigos dch~nuiuada:.;, ~~~ lauará assento da dt~
cisfio que se tomar· em hum lino privativl'tmentc destinado 
para esse fim: cxpendmtdo-se m•llc~ f'íll termos breyrs. c cloros 
as razl)es em que a nwsma dt•cisiío se fundar; e havenrlo 
''otos dissidentes , dclles se fará menção. 

Estes assentos serão assignados por todos os 1\lembros- do 
Tribunal , rJUe f'm t~asos t:ws dcvcr<i achar·se completo, r: 
pelo Dr:scmbargador Fiscal; assignaudo este em ultimo .lugar, 
eom a seguinte tledaraç.fio-Fui prcst•nte-e dn sPn parecer 
SI' fhrú IIH'nçiio no cmpo .. do assento . 

.A ri. {2. 0,:; l't•ft•!'idos ;tssentos st•rfio publicados pdn im~ 
prt•nsa ; e Jowis mczes depois tia sua publica.-;ão cstuhelct~crfto 
regra de direito para dedslio das questões, que uo futuro 
se suscitarem sobre os tLiOS comuwrdacs a que os mesmos 
assentos s1~ referirem : c todos os J uizcs a Tribunacs, arbif.ms, 
c m·bitl'adores serão obrigados a regular por clles as suas de
cisões, em quanto não thrrm flerogados ou allcrailos pm· de
eisão do PodPr Legislati\'O. 

Art. 1:1. A disposiçlio do Artigo llterá ignalmPnle lugar, 
sempre I(Uc os McmiJms de algum dos Tribunacs do Commcrcio 
se não pudcl'elll accordar sobre a intelligencia de algum Arlign 
do Codigo, J .. cis, Hcgulanwntos, Instrncções ou nssentos com
mrrciacs; onvindo~se prc"iamente a opinião de JWSsoas enten
didas na matcria, e consultando-se os outros Tribnmws do 
Cornmercio. Estes assentos, sendo tomados com accordo una~ 
nime dos referidos Tribnnacs, ohrigarão a todos os seus 
l\lembros, em quanto o contrario não ror determinado pelo 
}loder Legislativo. 

Art. H. Nenhuns papeis serão admittidos n despacho,. 
sem que os documentos que os instruirem se achem com
petentemente sellados; c as petições a,.ignadas pelas proprias 
partes ou seus procuradores, e a sua assignatnra reconhecida 
por Tabellião, sempre que posslio aiTectar interesses de lt•r
ceiro, salvo se forem assignadas por Advogado. 

Art.. 15. Os T!'ihmw.-;s flo Commercio, na matricula dos 
commcrciantes, antes de deferirem ás pet.i~ões das partes, 
ordenarão que declarem u Y'C'fl('l"O de conunf'tTio a CJHe in-

-~------··-·---
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tcnliio dedicar-se, n se o hão de exercer por grosso ou are ... 
talho; c ''"" juslillqncm perante clles, que gozao de credito 
publico, c as mai; circumstancias neccssarias para poderem 
ser commcrciantes matriculados, pres~riptas no Artigo 5. o do Co
(li~o Cnrnmcrcinl. 

Fica f~ntemlido, que os mesmos Tribunacs não dcvcriio 
admittir á mat.t:_ieula arpwllcs Jwgu('ianles, qnc, pcln quatitlnde, 
ou pouca importancia do seu nc~ocio, se niío acharem nas 
1:irmt1nslandas ffc potlt~l'l'ln dcseuJtWilllat•- as ob1·ig-a~~~1cs imposl;ts 
nns t•omnuwcinntes m<~lriculados no Capitulo 11 do Tit.nlo 1 
fio Codi~o Commrrcinl; m~m o1·cgistro elos tilulos dos negociantes 
matrieularlos na cxtincta Junta do Commcrcio, «JUC, tendo 
lhllicln, sa niío aeharmn mhabilitados, ou wio fizerem aclnal
mrnl•~ tlrofissão hnhilual da rrwa·ctmcia {CmJ. ColllllHWc. ~\1'1.. :!. 4

' 

11.0 
,,., c Art. !1-.0 ). 

Art. Hi. Todns negocins se dn.'ipachariío por votos, pela 
mrma dctc.l'minadn no .\r'tigo 10 do Titulo .unico do Codigo Corn
mercial, dcvcncln t~nttHHh~l·-sc por despacho de mrro e.I:pNiir•ntf',_ 
o que fhr rcstrirto ;i instrm~ção nu diL·ccçiio de allllHn twgo
cio que não importe decisão delinitiva: todavia os JlrcsidentPS 
poderão proferir por si os despachos que se limital·cm a man
dar lcgalism· ou instrnit· algum documento ou rcquerilllento, 
on a passar t'Cl'lh!õPS. 

t:.\IJITCLO 11. 

/}a r·mnpcft•m·ia dos Trifnwaes do Commeráo. 

1 ~ 4--, )'s--.?- .\rt. 17. Aos Trihunacs do Commcrcio, nas petições c 
(.' rcpl'c•scntaçõrs t{ne lhl'S forem dirigidas, se dará o tratamento 
:-r ç~- dc·-::\lcritissimo Tribunal do Commcrcio.-
·~1 ,. '";~; ~)· Os mesmos T1·ibnnacs nsarilo do scllo das Armas lmp(n-iacs, 
·J~ ~ s cem a seguinte legenda-Tribunal do Com num: i o da Capital 
' do Impcrio,-ou da l'mvincia de ........... -

i 
. ' 

., 
I': 

Art. 18. Compeln nos Tribunaes do Commcrcio: 
t,o A matricula flos commcrciantes, corretores, agentes 

de leilões, trapicheiros, e administradores de armazc•ns de 
deposito, a expcdiqi'io dos seus titulos, e a rubrica dos livros 
que sao obrigados a ter (Cod. Cornrncrc. Arts. 6, 11, 13, 38,1,0, 
50, 68, 87 c 88): 

2. 0 Nomear c juramcntar interpretes do commcrcio (Cod. 
Cornmerc. Art. 62) : · 

3. o Consultar ao Go\•erno o numero de corretores que 
deva haver em cada h uma das !)raças do seu districto, oRe
gulamento dos mesmos corretores, e o dos agentes de leilões 
(Cod. Ccmrncrc. Art. 67): • 

r... o l"ixar, logo que f{u·cm installados, o quantitativo das 
nan-:as que de\'cm prestar os corretores , com attcnçiio ao 
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maior ou mcnm· giro do ramo de commcrcio para <JUC se 
pretenderem habilitar, e ao intm·cssc promvel das suas com
missões ; . podendo alterar· o \'alo r das mesmas fianças por 
h uma nova fh:aç.ão, sempre que o julgm·cm conveniente, con
sultando ao Governo em hum c outro caso (Cod. Commerc. 
Att. •11): 

5. 0 On~:mizar, clenti'O dos fll'inwíros sris mt~7.t~s tia sua ins
tallat;ão, hum a tahella dos emolumentos que competem aos 
COITP!nt't'S e interpmtes }Wias trnclncc,:cit's, n <'f'l'titiOt•s qne fi
zerem t~ pttssart~lll (Cod. ConHIH'I'C. Art. H't-). 

ü.o Superintender os corrctort•s, inlpor-lhcs multas, sus
Jiendc-los e dcmilli-los' nos !:liSOS prmeuidos no Titulo 3.° Ca
pitulo 11 Parte I do Codigo Comnwa·ciul (.\rt. 5!) 11. 0 3.'-' do mesmo 
Codigo), com recurso par·a o Cm.ts1•lho ci'_Eslado, no ciTciln 
dcvolutiro somente nos pt·imeii'Os flons casos, e uo suspensivo 
no tct·ceit'o: 

7. 0 Ordenar a cxhibh;fío judicial dos li\'ros dos conuncr
d;mtos, cm·r·t•lfii'PS, c agenll'S de JdlõPs (Coei. Comnu·r·e. Arts. 
1n, 50 ., 71): 

8. 0 lnspeccionar os trapiehes alftuuh~f.\"tHios, e os seus livros, 
tl itnpot· multas nos adutinistradot'Ps elos nwsmos lrapichrs, 
IIOS 1et'IIIOS dos Artigos !:m n no rio c:oili;.m t~OIIIliJC'I'CÍal: 

9. 0 Nomear administradores das heran~as das pessoas que 
fallr.ccrmn sem testamento e st~m hct•rleiros pt't•stmtcs, ainda 
qnc nfío st:ião commerdaniPs, hunm \'1'7. flUe lenhno ct·cdores 
eom1nerciantes ((od. Comnt('l'e. Art. 310): 

10. lll~sliluil' os liquidantes de )o!Ot'-ÍPilades uu•rcnntis dis
snhidas, nos casos de ornis~fín ou 1wgligeneia culparei, e os 
udrninistmdm·es das casas l'allillas !Cod. Comntcrc. Arts. :H.7 e 
8581·: ' 

1 • Ordenar o l'(•gistro das emllarem;fi<'S hmsih•iras dc$lina
dns tí naYegat;fío do alto mar, com f''Xt~t·pçiío das 'li H! se cm
pn~garem cxclusiv:HHcnte na tU'S!~aria dus costas: e i1npor as 
multas em que incorrerem os proprit•t:u·ios armadores, que 
infringh'Cm o lermo que assignnrcm de não fazcn~m uso illcgal 
do rcgistm da cmharcaçüo, c d1~ t•n.t.rrga-lo dcnt L'O de hum 
anuo no Tribunal , no co.sn tia mesma cmbarcaçT1o ser ven
dida, perdida, ou julg:ula inettpaz de naYrgnr , pela fúrma 
determinada nos Artigos !,tiO, Mil, !,.()~, f-.6:1 e ft.64 do Codigo 
Commercial : 

12. Tomar conhecimento dos recursos que os capiUi.es de 
navios interpuzercm das multas que lhes forem impostas nos 
casos declarados no Artigo 512 do Codigo Commereial: 

13. Nomear arbitros para regulaç.ão, c repa:rtição ou rateio 
das avarias grossas, nos casos preYcnidos no Artigo 783 do Co
dig-o Commercial : 

1/~-, O conhecimento c julgamento das quebras, a rehabi
Jita~ão dos fnllidns, e a cmu·.rssfío de moratoriüs ~ peln ltn·nm 
clc•((•rminada na Pnr{e IH elo CodiA'O Commcn·ial: 

I 
J 
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15. Conhec•~r dos recursos de aggralo que as partes inter
puzerem dos Juizes Commissarios (Cod. Commerc. Art. 907). 

Art. 19. Fica competindo aos 'ft•ibunaes do Commercio, 
na conformidade do Artigo 8.' do Titulo uni co do Codigo Com-
mcrcial: ~ 

t,o Levar ao conhecimento do Gm•erno, pC'Io !\linisterio dos 
Nr~ocios da Justi\~a, n nec,es.sichuh~ que na pratica se. mostrar 
da inltwprctaç:lo, modifteac;üo ou dcrro~!at;flo de algum Artigo 
do Codi~o CommPrl'ial , e dos H1~gnlt!nteuto~ e Instrucções com
merciars: " us ·iufracÇ!'":es e abusos, tanto das Autoridades e 
empregndos ronnnercines, como dos commerciantcs, c dos 
agentes nnxilim·t~s Uo t·ommercio , que nHo poss5o srr repri
midos sem nO\'o aeto t~o Poder J .. egblatiYo on 'I~xccutho: 

2. 0 Prupor ao f;owrno, JH'Io ~Iinisterio deis ~egoeios do Im
perio, as fH'OYidL•m·ia~ t(lll' l'lltl?ncli'r('lll t·onycnientt•s a. hem 
do commereio, agricnllnra, inrltt..;tt·ia, c na\·egar.üo mercantil: 

3. 0 Inspcr:r.ionar as fnhl'icas t•xísl<'nt<'s nos seus rcspccth·os 
flistricf.os, infom~ando tio sc·u <"~tado ao Gmcrno, pelo 1\Iinis
ter·io compct<"nfp,, eom ns obst'l'\·ac.;üe~ qnc julg-arem opportnnas; 
sem que todaYia t'lll nenhum t•aso possno t~XJWdir ordens aos 
emp1·ezarios, diredores ou m!lniuislt'arlorf's das mesmas fa
bricas , que nfío scjão strictauwntc limitadas a exigi I' tlelles 
por escl'ipto as informações Jwcessarias para instrntlçii.o das con
sultas fJUe a J'('speito dellas. ou para ohjecto da sua compe
trncia , lilrt1l'lll de clirigir no <lovcrno: 

'"·o Organiztll' h uma estatística annual de todos os pt'ot:I~S
sos commcrciaes tJlW se intentarem no seu districto, st•gundo 
as instrucr;õcs do fiolemo, a fJHal deverão rcmct.ter ao Tri
bunal do Cownwl'cio fia Capital do lmperio; ficando iucum
bitla a este a organizaç,fio da t•statislica nnnual das Provín
cias onde não hmner Tribunal do Conuncrcio, e a geral 
de todo o lmperio, qnc lmm·;í no conhecimt~nlo elo (~cPtl"rnn 
pelo 1\linistm·io dos N1~gocios da .Justiça; 

5. 0 Hegular por hum Hegimcnto interno c por Instrucçõcs 
o serviço das suas Secretarias, e tudo o mais que convier ao 
bom regimcn dos mesmos Trilmnaes, com hmto qnc se nào 
opponhão ús disposições do presente llegularnento. _ 

Art. 20. Nos casos dos numeras 1 c 2 do Artigo an
tecedente, sempre que o negocio for de interesse geral do 
commercio, agricultura , industria , ou navegação mercantil 
de todo o lmpm·io, o Tribunal que pretender tomar a ini
ciativa , dcverú consultar previamente a opiniilo dos outros 
Tribunaes, c acompanhar a sua proposta ao Governo com 
as respostas originacs que receber , e quacsquer outras dili
gencias a que hou\"el" procedido. 

Art. 21. Compete especialmente ao Tribunal do Com
mercio da Capitnl do Imperio , a organização da cst.atistica 
annual do commei'I'ÍO , n~ricnltura , in1lnstriH , e navrgac;ão 
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mercantil do nu~suao Jmpl'rio: solicitando para estu Um as 
informações c esclarecimentos nccessarios dos Tribunaes do 
Commercio das Provincias, e de outras quacsquer 1\ utoridades, 
por interrnrdio dos Prcsidrnlt~s nas Pr·ovincins, c directamente 
no Municipio da Côrtc , sendo todas ohl'igatlas a satisfazer as 
suas rcqnisiçürs ( Cnd. Commrr'('. Tit. unico ·Art. !),<~ ). 

A1·1. :22. Fit'll t'OtHpPiindo f'~P~~dalnwnfe ao mesmo Tri
hmwl. rm ('tHlf<JJ'JIIiflnclr. •lo .\rtigo H." tio Tilulo unko do Cu
di:m Cununereial, a IIPI'Iar·n..:;lo das LPis ou usos· romnwr
ciae;-;, que devãn rt•gnlm· as •·outPsl<lt;üt>s jndiciaes qne se sus
f'itarPm respcdinmwnle nos ados das IPints ele camhio pra
tirnflos mn paizcs t•strangPiros. pmwnhlos IHJ Al'l.igo · / .. 24 do 
~:Ofligo Com!llf'l'e-ial: tle\-Pl!do tran:iCI'PWI' IUJS assPnfos que de 
!;u•s dt•dsf1Ps se tonwl"Pm ;1 inlt>gl'i\ tia I.Pi, ou llm~UIIl{'fl(o~ com~ 
prohatorios tio uso ctmlnwrdal 4'slran_U"f'im ('111 I(IW us mesmas 
dc•cisõl':i se _fundarem , e om·il' pn·,·ianwnte soi.Jrc todas as 
inform:u;ões e tJoeumf'nlos a Junla dos Corr~tores, os Tribu
naes do Conimerdo da . .- Pnn ilwias. P o J)psf•mhal'gculm· Fis1:ul 
(.\ri.. f f). 

Ar!. 1:1. P11m o nll'lllt~l' dt• . .-t~tii(U'Ilho da sohrcdila af.
trihuit;i'io, o llll'srrw TriUuual sulkilnn\ do,.; ·consules dn lm
JII'I'io ·tt remessa 1lns Leis relativns aos actos de apresentação 
de letras de cambio, seu acm~itc, endossos, pagamento, pro
restos, e uotitkaçõf'S, nas Pmças dos ;iCUS districtos consu .. 
l:~res, ti propnrçfíO lfUC se forl'fn puhlil:arulo, e das decisões 
do:-o Trihunacs de ultinm insfancia lflW sohl'e os mesmos ob
jt~dos sr. pmfPrirrm; e lwm ossim hmna infonnnçiio cxncfa 
dc1s usos !'omnu•rdaP~ ntlnliHiflos nas nwsmas Pm~·as reJativa
uwnl(' :1no.: l'f'fl•ridos ai'! os, Hrlllttpmthada de nll4•slatlns authrn
lil'os Ue totlo-. os I'OITP\ot'P:-> das rPspPt'lhns Pr:u;as, flliC os 
1'1'1'1 i licttll'lll. 

Ar!.. :!'r-. ~).-o Trihuna1•:-o do CollliiH'I'f'io sfin obrigados a 
t•mpn•gnr os meios 4'(!11\'t'llil'lllt· . ..; <1 fim dt\ ohlermn hum co
ultreimcnlo exrH·tn fia.-. pratit·as e 11.~w; f.'OIIIIIIPI'CÍaPs ndmítlidos 
nas Praças, portos f' mais IH;!an•s do cnmwcrdo do scn dis-
lrido, ~~m lodos ns casos ma1utndos guardar plllo (~odigo Com
mrreial : ouvindo os l:orl't•torC>s e cnlfllll(!t'dantcs mais nola
,·cis, niio sü tias mesmas Praças, portos c lugares, mas até 
os da Praça da Capital da ProYincia, c proeedcnilo ;ís mais 
averiguações que julgarem l~om•f'nientcs. 

Nas Praças , portos c mais lügares do commercio das 
],rovincias onde não houver Tribunal elo Cornmcrcio, sení a 
referida diligcncia pt•aticada ywlo Tribunal ílo Commcrcio da 
Capital do lmpcrio. 

Art. 23. Só podem Sl'l' admitt.idas como usos mandados 
guardar· pelo Codigo Commcrcial , as praticHs commerciaes a 
fanH· das qnacs concorrerem copulatirnrnC"ntc os dons scguin
''':-> l'Nfllisilns f'SSI"Ht'iaf's: I." SPJ'f'lll ,:nnformrs nm sãn.., prh1-

'----·--
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cipiOS da lJO:J fi! C Ula~imO.S COIIH1H'l'CÍ3f'S, C geraiUWh(e pra
ticadas entre os commcrcianlt~s do lugm· nn<le se aeharmn es-
1a1Jl~lt•ch1as: 2. 0 niio Sf.Wcm contrarias a nlgnma disposição 
do Cotligo Connncrl'ial, ou l.ei dt~pois dcllc publicada. 

Art. 2G. Logo qnc lnHn Tt•ihunal tiycr coHigido os usos 
t•omuu~rdat•s dn !'1'11 clistrit'lo, os far.í pnhlil'.ar pm· hum ou 
111ais jurn;ws do lu;rar tia sua t'c~siilPJwia, t•om idandn c1s JU's
soas -elo comlllf'l'dn para IJIIC fh~·iio sobre ellcs as ohserva~·üc•s 
que se 1111's nll't•t't•t·erem, lir.ntro do p1·azo de -seis uwzes: o 
terminado este, deelar;:mi pm· vcrtludeiros usos r,ommctTincs 
aqueltcs a favor dos quaes conentTüi'CIH ns dons requisitos Ps
st~nci<u•s prc•seriptns nn ,\rtip:o anlt~ePdC'niP, l'ormulamlo-ns mu 
l'f'I.!Tõ!S gcl"l.lt'S (.\l'l. 1 t ). 

nepois da pl'inwira dPelnracno, ncnlmm uso commrrcial 
scrt'l atlmitlit.lo Plll Jnizo, sr, ah~m ilc rrunir os dous sobreditos 
requisitos ('S~I'nciacs, nfio l"or tão antigo que m~crda o tempo 
cln cincornta annos. 

Art. 27. O Tribunal du CaJ)ilal do Imperio, logo quo 
nbtiYPr a coUcc~;.no dos usos f:ommcrdaes de todo o lmpcrio, 
(~onsultani snbrc {'llos a opinião dos Trihunars do ComnWI'cin 
tlas Jlrm'incias, c formando a final hum rclalmio de lodo csto 
processo, proporá ao r.ovcrno os usos commcrciacs, qnc, no 
sru rntender, emnini gPnrralisar a todo o Imporio. 

Art. 28. o r;oyerno, Oll\"illdO o Conselho d'J~staclo, lcYUI'lÍ. 
o npgocio ao conhrt:imcnto do Corpo l .. egislalhn para. t•sle de HR 
benn· o qnc julgar mais cmnenicntc. 

Art. :m. Os Trilmnacs do Commercio nas suspensões, c 
drmissões dns cotTr.torcs, c na imposiç,ão de multas (Art. 18 
11." H, H (~ ·J1), JH"O<~riiPI':iO hrrYe o summnJ"iillllPnlt•. 

r..\ PI"'TT.O 111. 

/)o~ Prrsidt•n/1'.~. 

Art. !lO. Os I,,·csitl<~n1.cs dos TribunaPS do Commcrcio, 
antes de cntmrrm em cxrrcicio, prestarão juramento do bom 
servir o seu cargo, o do Tribunal do Commercio da Capital 
do Impcrio perante o ~Iinish'o ela Justiça, c os oulTos perante 
os Jlresidentes do Prm:incia. 

Os mesmos l1rcsidentes serão subslituidos nas suas fa1tas 
c impedimentos por Yicc-l1residcntcs nomeados pelo Golcrno 
d'entre os. nepntmlos, se não julgnr mais conveniente que a. 
nomcaçfio rceaia rm pessoa que renna ns qualidnflrs ncccssa
l"ias para sc1· )lrcsh1cnte. 

Art. 31. Compete aos mesmos Presidentes: 
t.o PrPsidit· os Coll<'gios Commerciacs lCotl. Counncrc. Tit. 

uuic. Art. 16): 
2.n Pn•sidir ás scssõPs 1los Tl'ihHnn<·~ do f.nnmH~rcio, f' di

rhdl" n:-o St'll:-> lraLnlho~: 
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!V' Pôr o cumpra-se no~ Decretos, Avisos e mais papeis, 

t':tn que esta formalidade se pratica nos Tribunaes tlo lmperio: 
4. u Assignar a correspondcncia official com as Secretaria.•:; 

<I'Estado, os Diplomas e ordens que os Tribunaes do Com
mercio mandarem expedir , e os despachos que proferirem 
sobre petições de partes; e mandar passar as certidões que se 
requererem dos livros c mais papeis do Tribunal : . 

As consultas de\·erfto ser assignadas. pelo !'residente e De, 
put.ados que 'threrem -votado no negocio que flzor o seu ob
j.ct.o (Art. 8). 

5. • Distribuir pelos Deputados a rubrica dos livros dos 
commerciantes, corretores, agentes de· leilões, trapicheiros; e 
administradores de armazens de deposito, na fórma detenni~ 
nada no Codigo Commercial Artigo 13; e a dos li nos do Tri
bunal: 

6. o Tomar o juramento dos corretores, interpretes, agentes 
de leiloes, e proprietarios armadores de navios (Cod. Commerc. 
(Arts. 38, 62, 68 e ~63): 

7.' Ordenar a apposiçllo provisoria dos sellos nos bens, 
livros e papeis de devedor rommerciante, que, tendo cessado· 
os seus pagamento•, con•tar que intenta ausontar-se (Cod. Com
roere. Art. 810): 

8. • Fiscalisar o cumprimento do Codigo, Leis, Regulamentos 
e JnstrucçOes commerciacs, ordenando c fazendo observar dentro 
dos Tribunaes quanto com·enha á exacta observancia-da justiça, 
e promovendo a respeito dos abusos e infracções , que se pra
ticarem fóra delles, as prO'\ridencias determitiadas no n." 1." 
do Artigo 19 deste Regulamento: 

9. • Superintender os Empregados da Secretaria do Tribunal , 
sem prejuizo da fiscalisaçao immediata que compete aos Se
cretarias; podr.ndo susJ)@nde-los, dando parte ao Tribunal, e ao 
Governo nos casos em que a nomeação lhe p~rtenccr. 

10. Autorisar o pagamento da folha dos vencimento• dos 
Empregados, e de qualquer outra despeza da compelencia dos 
Tribunaes do Commercio: 

11. Formar annualmente o Relatorio determinado no Ti
tulo unico do Codigo Commercial Artigo 12: 

12. R finalmente todos os mais actos, que ~ela natureza 
do seu lugar, e segundo a letra e espirit.o do Codigo, Leis , 
Regulamentos e lnstrucçiles commerciaes lhes devão pertencer 

Art. 32. Compete especialmente ao Presidente do Tribunal 
da Capital do Imperio, levar ao conhecimento do Governo os 
Relatorios mencionados no Artigo antecedente n. 0 11, acompa
nhados das suas observações (Cod. Commerc. Tit. unic. Art. 13). 

Art. 33. 0• Presidentes dos Tribunaes do Commercio, 
como Fiscaes principaes da justiça commercial, são obrigados 
a prevenir que nos mesmo.o; Tribunaes se não tomem dt?cisões 
contrarias Íts disposições du f~ndigo, l..Pis, Ht•gulanwntos e 1n'i-
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truc~.ões commercines, e á justiça das parlcs, cstabolcccmlo 
para este fim o estado das questões em termOs clal'os e sim
ples, substanciando os factos, e apontando o direito que for 
applicavel: e quando, apezar. das suas observações, alguma de
liberaç~o se tomar com injustiça manifesta, deverão declarar o 
seu voto na neta, com as razões em que o houverem fundado , 
e mencionar a decisão com todas as suas circumstancias no Rc
latorio determinado no Artigo 12 do Titulo nnico do Codigo 
CommrrdaJ. 

CAPITULO IV. 

Do• Deputados. 

Art. 3!~-. Os Deputatlos; antes de entrarem t•m exercu:.JO, 
prestarão juramento de bem scnir os seus t·nrgos, perante o 
Presidente do Tribunal. 

Nas suas faltas c impedimentos serilo substituídos pelos De
putados Supplentes , os quaes antes de entrarem em cxercicio 
prestarão igual juramento. 

Art. 35. Hc da compctcncia dos Deputados: 
1. o Intervir com o seu Yoto em todos os negocias que em 

sua presença se tmtarem no Tribunal; devendo exprimir a sua 
opinião por fúrma que eyifcm tudo quanto possa suscitar ani
mosidades improprias do decúro do Tribunal: 

2. o Rubricar os liYros dos commerciantes, c agentes ~'lu
xiliares do commcrcio (Cod. Commcrc. Art. t:3), e os do Tri
bunal, que o Presidente lhes distribuir (Art. 31 n.' 5): 

3. 0 Servir ele Juizrs Commissarios. ou ele iustrucç.ão dos 
processos das quebras, para qua o T1·ibunal os designar· (Cod. 
Commcrc. Art. 809): 

.'l-, 0 Propor ,·erbalineute ou por <'Scripto os nrgoe.ios 'tnc jul
garl~m conv,~nh)ntcs, com tanto que o seu ohjccto Sl~a da eom
pelencia do Tribunal. 

Art. 3G. Os mesmos Deputados são obrigados a desem
penhar qualquer commissão ou incumbencia que lhes for encar
rogada pelo Tribunal ou pelo Presidente, em negocias que 
Sl"'jí'io da !'Ua ~omprtencia. 

(:AI•I'ITLO V. 

lJos Secrf:tatifl .... 

Art. 37. Os Secretarias dos Tribuuacs do Commcrcio serão 
nomeados, na Capital do Imperio. pelo Governo, c nas Pro
vincias pelos Presidentes d'entre os Deputados dos respectivos 
'frilmnacs, e scrvirilo por todo o tempo da sun eleiÇão. 

Antes dr r.ntrnrP,rn rm cxercicio, prestarão juramento de 

-~---- ~~ -~~-- .. ----,.-----,--
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bem servir o seu cargo, perante o Presidente do Tribunal: e 
sm·ão substituídos nas suas faltas c. impedimentos . pelo Depu
tado que o mesmo Presidente designar. 

Art. 38. Compete aos Secretarios dos Tribunacs do Com
mercio: 

1.' Propor os ncgocios, e requerimentos que o Presidente 
designar , _ lembrando as resoluções. ou ordens do Tribunal 
que se. oppuzerem ou fizerem a bem do negocio de quo . se 
tmtm·, e tomando · apontamrntos cxactos da substancia da dis
cu~são -que se suscitar,. da df!cisão que se tomar, c- da unidade 
ou diverg('ncia de votos, ·para tlc tudo razel' menção summaria 
na acta, a qual será obrigad<5 a apresentar redigida na pri
meira, -sessão seguinte: 

2. 0 Apresentar á assignatura do Tribunal as consultas, e á 
do Presidente os papeis da sua competcncia (Art. 31 u.' 1,); de
''cndo previamente subscrever os diplomas c úl'dens que JOrem 
expedidos em nome do Tribunal, c mcttcr dentro das con
sultas c papeis que submettcr á assignatura o despacho ou 
lembrete por onde se pass;h·ão: 

:3.0 Assignar a COI'l'espondPncin oficial do Trilmnnl , com 
cxcrpt;üo somente da qur ... ftn' dirigida ás Secn~tnrins d'Estado, 
cuja assi;natura pertence ao Preqitlenlc (Art. :H n." l, ): 

r.,, o Escrever por sua propria letra no alto das retiçõcs de 
partes os despachos do Tribunal ou do Presidente, <!'le nellas 
dcvão ser lançados: 

5. o ~landar passar na · Sccl'elaria, com despacho do Presi· 
dente, subscrever c assignar as certidões que se pedirem dos 
livros c mais papeis do Tribunal, não se ofi'eL·cccmlo inconve
niente, menos as do Registro Publico do Commm·cin {Art. 70): 
c todas as certidões ou copias, quo fot·cm pm· c\les subsn·iptas 
e assiRnadas, e authenticadas com n scllo tio Trihunnl, terão 
fé publica: 

6. 0 Escrever por sua letra a clisl.rihnição .das rubricas dos 
livros ·dos commerciantes, e llgcntrs mtxiliarcs do cnmmercio, 
e a dos livros do Trihunal , e suhscreVCL' c assignar os termos 
de abertura e encerramento dos mesmos livros; de1endo a dis
tribuição ser rubricada e os termos assignados pelos Presidentes 
(Cod. Commerc. Art. 13) : 

'1. o Regular o serviço da Secretaria, llscalisar as suas des
pezas e as do expediente tlo Tr·ibunal , e authcnticar as contas 
para o seu pagamento: 

8. o Dar as ordens e providencias neccssarias para que o ar
chivo do Tribunal se conserve sempre em boa ordem, por 
fórma que todos os livros e papeis se achem devidamente ar
rumados, e em bom estado de conservac;,ão, o se nào extraviem. 

Art. 39. Os mesmo:; Secretarios uno pollcrno abrir om
cio algum que sr:ja dh'igido ao Tribunal , se não em prescn,;a 
deste. 

i 
I 
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Ar!. 1,0, Todos os Empregados da Seci·e[aria dos Tribunaes 
do Commercio são subordinados aos Secretarias, e ob1·igados a 
cumprir as suas ordens em tudo quanto for pertencente aos 
seus officios, debaixo das penas comminadas no Artigo 48. 

CAPITULO VI. 

JJos Jfiscaes. 

Art. t .. t. Os Fiscaes deverão ser ouvidos , ,·erLalmente ou 
por escripto: . 

1.~ Nos casos em que os Tribunaes do Commercio tiv~rcm 
de cxer~er alguma tias attribuições da sua competencia com .. 
prehendidas na disposição dos Artigos 18n.o 1, 6, 7, 8, 9, 10, 
H, 12 e 15, 19 n. • I, e 22 deste Regulamento: 

2. o Nos processos de quebra, em todos os casos que os Tri
hunaes do Commercio determinarem , e especialmente nos que 
se acharem comprehendidos na disposiç~o dos Artigos 806, 807, 
808,810,816,820, 8.17,851, suo, 861,869, 8.70, 881, 891,, 
896, 899 e 900 do Codigo Commercial: 

!J . .., Em todos os nmis casos que os Tribunaes julgarem con
lf'niente. 

Art. lJ.2. Poderão assistir ás sessões dos Tribunaes, c não 
raltarão a el1a!' quando forem chamados por aviso do Secre
tario rxpedido dl' ordem do Pr(•sidente. 

C.\.PlTVI.O VJI. 

Da$ St·cretaria:~ dos 1'rilnmars do (;ommercio. 

sJ-:cçÃo J, 

!Jo.r C~!ficiac.f e mais cmpre!Jado.t das Secl'elaria.J. 

Art. 43. Haverá na Secretaria do Tribunal do Commercio 
da Capital do lmperio hum Oficial Maior, que deverá ser Ba
charel formado em Direito, dous Offici"aes escripturarios, e dous 
a tres Amanuenses, hum Porteiro, e hum Ajudante do Por
teiro: servindo hum dos Officiaes ou Amanuenses de Archivista, 
e outro de Interprete, e de Continuo o Ajudante do Porteiro 
(Cod. Commerc. Tit. unic. Art. 7.'). Na Secretarias dos ou
tros Tribunaes haverá o mesmo numero de Empregados, menos 
hum Official escripturario ou hum Amanuense. 

Vagando algum dos referidos empregos, nomearão os. Pre
sidentes quem sirva interinamente d'entre os Empregados da 
Secretaria do Tribunal. 

Art. 41•. A primeira nomeação que se fizer dos Officiaes, · 
Amanuenses, Porteiros , e ·1\judantes de Jlortciro, será consi-
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derada como de commissa.o: c só poderão ser confirmados 
aos seus lugares aquelles que o merecerem pela sua regula•· 
conducta e bom desempenho dos seus deveres , depois de dous 
annos de exercício. 

O Governo, precedendo consulta dos mesmos Tribunaes , 
poderá mandar abonar aos Empregados, que contarem dez annos 
etTectivos de bom serviço, h uma gratiflcaçilo annual , corres
pondente a vinte cinco por cento do seu ordenado, c outra 
igual quando completarem l'intc annos, lambem cttcctivos c de 
bom serviço. 

Art 45. Os Empregados das Secretarias dos Tribunaes do 
Commercio perceberão, a titulo de ordenado, huma gratifi
cação paga. pela caixa dos emolumentos, que o Governo ar
bitl'ar sobre consulta dos respccth·os Tribunacs (Cod. Commerc. 
Tit. unic. Art. 28). 

Art. 46. O Oficial Maior, e mais Empregados das Se
cretarias· dos Tribunaes .do Commercio são immediatamente su
jeitos aos Secretarias , em tudo quanto ror pertencente aos seus 
ofiicios. 

Art. 1,7. Todos os Empregados das Secretarias dos Tri
bunacs do Commercio, são obrigados a residir nas mesmas 
Secretarias desde a hora em que se abrirem até se fecharem, 
e dellas se não poderão retirar sem licença do Oficial Maior, 
que a não concederá sem justa causa; pena de perderem os 
vencimentos correspondentes ao tempo que faltarem. 

Art. 48. A falta do sullordinnçlio, respeito, e obediencia 
aos superiores em tudo quanto for pertencente ao seu officio, 
será punida com a suspensão do emprego , e perda de todos 
os vencimentos, em quanto e lia durar, a arbitrio do Tribo~ 
nal; e nos casos de reincidencia com a demissão. 

Igual procedimento se terá com aqnelles Empregados que 
deixarem de expedir e ter em dia os trabalhos de que forem 
encarregados , sem causa justificada. 

Art. 49. A revelação de decisões do Tribunal antes de 
expedidas , ou das reservadas, extravio de papeis, erros de 
officio commettidos com presumido conheCimento de causa, 
ou mesmo por indeseulpavel omissa.o, serão punidos com a 
demissão do emprego, sem prcjuizo do procedimento crimi
nal que possa ter lugar. 

Dos livros que de"e llal'er nas Secretarias dos 1'ribunaes do 
Commercio. 

Art. 50. Para o melhor e mais regular expediente dos 
negocios , ha,·erá nas Secretarias dos Tribunaes do Commercio 
os seguintes livros, podendo alguns ser divididos em diversos 
tomos, como parecer mais eonvcnicnte: 
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1.• Das eleições commerciaes: 
2. o Das netas das sessões do Tribunal: 
3. o Dos assentos do Tribunal: 
t._ • Do registro das consultas: 
5. o Do registro da correspondencia official: 
6. • Da distribuição das rubricas dos livros dos commerciantes, 

corretores, agentes de leilões, trapicheiros, e administra
dores de armazcns de deposito: 

7. o Das fianças , termos , c multas : 
8. • Das quebras: 
9.• Da matricula dos Empregados do Tribunal: 
1 O. Do ponto dos Empregados do Tribunal: 
11. Dos emolumentos do Tribunal e Secretaria: 
12. Da receita e despeza do Tribunal : 
13. Dos inventarios dos elfeitos do Tribunal: 
14. Da publicação do expediente do Tribunal: 
15. Os mais que os Tribunaes julgarem convenientes. 

Os referidos livros deverão ser_ rubricados, o 1. o, 3. o, 
6. • e 12. • pelo Presidente , e os mais pelos Deputados a quem 
forem distribuidos (Art. 31 n. o 5. 0 ). 

Art. 51. No livro 7.0 deverão lançar-se: 
1. o O registro das certidões das fianças dos corretores, e 

os termos de juramento que p1·estarem (Cod. Commerc. Art. 38 
e 40): 

2. o Os termos que os trapicheiros, e os administradores do 
armazens de deposito , e os proprietarios armadores de embarca
ções são obrigados a assignar (Cod. Commerc. Arts. 87 e 463) : 

3. o O registro das sentenças de suspensão- e demissão dos 
corretores , c das multas que se impuzerem aos mesmos cor
retores, aos trapicheiros, administradores de armazens de 
deposito, e aos proprietarios armadores (Cod. Commerc. Parte I 
Til. III. Cap. li. , e Arts. 68 , 89, 90 e 463). 

Art. 52. No livro das quebms, se deverão lançar em 
summario: 

t.o As sentenças da abertura das fallencias, e as da sua qua-
lificação, e pronuncia: 

2. o O montante do activo e passivo das casas fallidas: 
3. o As concordatas, e os contratos de união: 
lt.. o A som ma total das quantias que se liquidarem~ c quanto 

coube em rateio aos credores, se os bens não chegarem pura 
inteiro pagamento: 

5. o As sentenças que concederem ou negarem as rchabili-
' , loções dos fallidos: 

G.o As quantias que ficarem em deposito, e em que lugar, 
por se não ter apresentado quem receba: 

7. o As circumstancias e incidentes notaveis dos processos 
das quebras, de que com'enha ter conhecimento , a fim de 
se poder prover de remedio opportuno para casos futuros: 

8. 0 A5 sentenças !]Ue concederem ou negarem moratorias. 
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Art. 53. No livro 9, em folhas separados, se fará a ma
tricula dos Empregados do Tribunal, mencionando-se, al~m do 
nome, naturalidade e idade, se. servira.o antes em outras Re~ 
partições, e porque tempo. E successivamente se irllo lançando; 
precedendo determinação escripta do Tribunal, as notas da.~ua 
eonducta •. applicação c adiantamento-: as licenças que obtiverem t 
as faltas que commcttcrcm, as advertencias que se lhe• fizerem; 
ns commissões cspcciaes de que forem encarregados e a fórma 
}lor que _as descmpenluirão, os accessos e vencimentos que ti
''crem, e finalmente todas as mais nnnotações que o mesmo 
Tribunal jul~m· convrnh~nlrs: por· fórma que a todo o ·tempo 
st~ possa ter_ pleno conhm:imcnto fia eapacidade, sct'\'h;os e· mais 
partes <h~ f:ada hum do.-; snlll'rrlilns Emprf'g-mlos. 

Art.. ilt-.. O arehivo !las s~cn~tarias dos Tribunaes do 
Commm·cio estará a C'.argo tio Officinl ou Amanuense Archi
vista, debaixo da immediata responsabilidade do Olllcinl Maior, 
e da supcrint.cndcncia do Secretario: c nclle se guardarão 
com segurança e asseio os livros findos do Tribunal, e os 
papeis que convier archh'ar, lançandowse aquellcs em hum 
catalogo, c colligindo--se estes em maços systcmaticamentc or
denados, com rotulos numerados <1ue indiquem n natureza 
dos papeis nclles .contidos: e todos os papeis que se archi
''arem serão lançados em hum indico , que designe a pessoa 
a quem pertencem e o seu nhjccto, ou este somente quando 
se não referirem a pessoas, t~om indicação do numero do 
maç.o respectivo. 

Art. 55. Os Tribnnacs do Commercio deverão empregar 
os meios possiveis para podt~rcm obter c guardar· nos seus 
archivos collecções completas da Legislaçno commcreial dé to
das as. Nac;.õcs commerciantc.o;, c as alterações que nclla se 
fizerem, á proporç.ão que se forem publicando: o bem assim 
das obras c mcmm·ias mais notavcis de Direito t•ommercial, 
c do tudo qnanto for relativo ao progresso do commorcio, 

• agricnllura, indnstria, c naw•gaç.ão mercantil. 

SECÇÃO IV. 

/Jo lregistro Publico tio Commcrcío. 

Art. 56. Haverá nos Secretarias dos Tribnnaes do Com
mercio hum Registro Publico do Commercio, no qual, em 
livro!' rubricados pelos Presidentes, se inscreverá a matri
I'Hla rlo~ commrrciante!-i, ~~ os dornmP-nfos, qtw, srA"undo a 
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disposiç:ío tio Codigo Commercial t nelle deverem ser registra· 
dos (Cod. Commerc. Tit. unic. Art. 11 ). 

Art. 57. O Registro Publico do Commercio estará de
baixo da guarda dos Olllciaes Maiores das Secretarias , que 
serao responsaveis, como Olliciaes de fé publica nesta par· 
te, tanto pela. exactidno e legalidade dos registros, e das cer
tidl!es que delles passarem, como pela entrega ás partes dos 
documentos depois. do registrados (Art. 49). 

Art .. 58. l'ara regular escripturaçao do Registro Publico 
do Commercio, haverá nas Secretarias dos Tribunaes do Com
mercio os seguintes livros, cada hum dos quaes poderá srr 
dividido em tomos: 

1.' Do registro da matricula dos commerciantes ( Cod. 
Commerc. Tit. unic. Art. 11), e das patentes e títulos dos 
corretores, agentes de leilões, trapicheiros, .e administrado
res de armazens de deposito (Cod. Commerc. Arts. 40, 68, 
74 c 87): 

2.' Do registro dos títulos de habilitação civil dos meno
res, filhos--familias, e mulheres commerciantes ( Cod. ·Com-
roere. Art. 1): . 

Devem inscrever-se igualmente no mesmo· livro, os do
cumentos que revogarem a autorisaçno concedida pelo marido 
á mulher para commerciar .sobre si, e os que lhe conferirem 
poderes para obrigar, hypotbecar e alhear os bens de raiz 
pertencentes em comrnum a ambos os conjuges (Cod. Commerc. 
Arts. 27 e 28 ); os titulas dos bens dotaes da mulher nlio 
commerciante, os paraphcrnaes por ella possui dos antes do 
consorcio, e os adquiridos na constancia. deste por titulo. de 
doaçno, herança, ou legado com a clausula de não entrarem 
na communhão; e bem assim os bens proprios do marido 
de mulher commerciante adquiridos antes do matrimonio (Cod. 
Commerc. Arts. 27 e 874 n.' 6): 

3.' Do registro das nomeações dos feitores, guardas-li
vros, caixeiros, e mais prepostos das casas de commercio, 
e dos instrumentos publicas ou particulares do mandato (Cod. 
Commerc. Arts. 74 e 159): 

'•·' Do registro das hypothecns commerciaes ( Cod. Com
merc. Art. 265) : 

5. o Do registro das companhias e sociedades commerciaes 
(Cod. Commerc. Arts. 296, 301, 307, 312, 325 e 338): 

6. 0 Do registro das embarcações brasileiras· destinadas á 
navegação do alto mar (Cod. Commcrc. Arts. 1,60, 461, 462 
c 464): 

7.' Do registro das cartas de fretamento, creditas mari
timos privilegiados, c instrumentos c letras de dinheiro a 
risco ou cambio marítimo (Cod. Commerc. ·Arts. ~72, 568 ~ 
6:33): 

R_o Protocolo dos fl"~istros. NPsfr Jivro se lançarão os 
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~ponlamenlos dos tlucmncmlo~ _que se' npresenlarem para ore .. 
~istl'O, t) será dividido em <jualro tomos : 1.11 I•rulocolo du 
mgistro da matricula dos coínmerciantes, con·ctores ~ agentes 
de leilões, trapicheil'Os , e administradores de arma·zcns do 
deposito: c nelle se Iarwarão igualmente· os apontamentos do 
registro das habilitações civis 'dos menores , tHhos· farnilias o 
mulheres casarias commcrcinntcs, _c do~'mais ·documentos ,Pei·
tcncenlcs ·ao Ih-To 2. 11 t!n Hegistro Publico do Commercio: 
2.0 Protocolo do registro das companhias, c sociedades cóm
merciacs: a. o Protocolo do I'egistro das hypothccus commer
ciaes: !.,,o Protocolo do rcsi.Jtro das cm!Jarcações -brasileiras. 
cartas de fl'Ctamento, cretlilos marititllos privilegiados, jus
trumentos c. lch·as do dinhl•iro a risco nu eambiO' marítimo. 

Art. BH. o~ Iinus mencionado:; IHI Artigo nntecedentc. 
menos o do Protocolo, terão as su:1s paf!,"inas dhididas em 
duas partes pot' hum traço pcrpmulicular. Na parlc t'SIIUerda. 
(que den•rá conter dous lt.m:os da pngina), se fará a inscri
pt;ão dos tlocunwntos :· lkando a outra parte mn bt·anco, para 
nelltl sn tmnotm·em S!lcees~iYarnente, em frente dos respecti
\'OS registl'Os, as alf<'l'açOes que se liz•~rer:~ nos as~enlos dos 
mesmos doeumentos , e~ as wais an•rhtu;fS~s que nu·ern ne
('t'ssarias. 

Art. fiO. O Olllcial Maior da Srcn·taria, no nmsmo ado 
em qnc lhe fhr aprt~sentado algum documento par·a o regis
tro, tonwr:í dt•llc npontanu•nto IHl t:ompetentc Protocolo, 
laru,~allflu n seu sumnmrio, dchaixn dn uunwt·o que competir 
ua urdmu succt•ssiYa do ultimo unmm·o tio nu•smo Protoco
lo, pt•la fúl'lna st•guiute- N." ....••.. F ......• -. apresentou 
pam o rl'gislro (n <Jualiclalle <lo dot:umcnlu} na data á IIHtr
g(';m-. As datas ser:1o lau.;adas na margem <'Squ('rda, t~m 
tiirnm UH'l'cantil, }leia ordelll chronolugica de mmo, uwz, 
(~ tli:i. 

Uo rl!ferido as . .;enlo st• daní immedia!amcute ás ·p<trl.l':i 
copia fi('J, i.lssignada pt.•lo Ollieiul :\laior; e só á \'ista· desta 
se lht•_-; raroí entrega do do•·tuuenlo depois de registrado. 

Arl. ül. O rc:;isii'O •·onsislirá na inscript,iJ.o do docu
lllento rerbn ml t:erbwn un lino competente (Art. 58)~ com 
.ns formalidade-s pratirada.:; pt>los Tabcllifics no lançamento 
ele documentos de JKtrte:. no;-; :JNIS livros do notas:· não dC· 
nndn Hwrliar t•nlm h uns P ontro.:t regi3tro~. Umn como nos 
Hpontamentos c) I) ]Jrotol'oln, t'"fHlÇO mu branco, mais que 
o UP.t~essal'io para os sep:l!'ar c db~inguir. 

At·t. 6:1. Effeituado o registro, seJ'á este anm>tado no 
alto da primeira pag-ina fio do<·mn~nto eom a seguinte \'m'· 
La, :tssignada pelo Ollldal .:\Jainr •~om o appellido de que 
mmr-N. 0 

••••• (o mf'smo do Pt'Otocolo) registt·ado a folhas .... 
do Tomo ... do livro n.o ..... do Registro Publico do Commercio 
ôP.sta Secretaria do Tribunal do ... em .•. ( a data do registro, 
'fUf' ~;rr~i :1 nu~-.mn do apont:nnPn[o t!u Prn!ní'Oio_'. 

----,------,---------~· 
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Art . .63. As escripluras de hypotheca commercial anlP5 
· de serem !oradas ao llcgistro Publico do Commercio, deveri!o 

ser registradas no llegistro Geral das Hypothecas, pela rórma 
prescripla no Decreto n.• 482 de 18 de Novembro de 18~. 

Art. 64. A parte interessada deverá apresentar a es
criptura no l\egistro P~tblico do Commercio dentro de quinze 
dias uteis, contados da data da inscripçno da mesma cscriptura 
no Registi"O Geral das Hypothccas (Cod. Commcrc. Art. lO n.• 2 
o A•·t. 265). . 

Art. 61>. Os Officiacs Maiores das Secretarias dos Trihu
nacs do Commcrcio, no m"smo neto em que- alguma cscriptura 
do hypolbcca commcrciul lhes for apresentada, tomari\o apon
tamento da hypothcca no competente l'rotocolo, dando ús partes · 
copia· llel do mesmo apontamento, pela · fál'Ina determinaria no 
Arti~o 60. 

Art. 66. O registro consistirá na inscripçüo da escriptura 
verbo- ad terbum, na r6rma prescripta no Artigo 61: c eO'eiluado 
o registro, será este aunotado na primeira pngina da cscriptura 
com a verba formulada no Artigo 62. 

Art. 67. Nas qurslõcs de prcrerencia, a maior antiguidade 
das hypotbocns (Cod. Commerc. Art. 88'• n.• 2) ,-oerá decidida 
pela prioridade da inscripc;ão _no Hcgi.stro Geral das Hypothccas, 
ainda que concorriío somente cl'edores commercianles. 

Art. GS. Os Olllciacs Maiores dns Secretarias dos Trihu
nacs do Commcrcio Sào obri~ados a ter em dia n escripturac;lio 
tios Protocolos do Hr~istm Publico do Cornmel'cio, e igual· 
mente a dos livros do mesmo registro; sendo npenas tolc· 
rnvel o atrazo dos segundos por dous dias utcis, quando a 
cxcessiYa concurrencia de documentos para o registro justificar 
a demora. 

Art. GO. Nenhum documento S(l'fá admittido ·ao Registro 
Publico do Commercio, sem que dl'llc conste o pagamrnto do 
sr.llo ctttc competir. 

Art. 70. Os Officiaes :\I ai ores não poderão recusar, nem 
demorar ás partes o registro dos documentos, ou aYerbações 
que estas lhes rcqucrcl'cm em termos lcgacs, nem as certidões 
dos seus livros qm~ prctcmlcrcm, as quacs passarão sem depen
dcncia de despacho superior , sempre que se nilo oiTcrecer 
incom'enientc; c serão responsaveis ás mesmas partes pelos 
damnos que com a recusa ou demora lhes causarem , alêm 
das penas que competirem por suas omissões, erros, ou pre
vmicaç.ües; podendo até inte't1tar·se contra clles a acc;:io de es-
tcHionato, nos casos em que esta possa ter lugar. 

At1. 71. As partes qnc se scnth·cm prejudicadas na re
cusa ou demora das suas pretcnções fundadas em: justiça, dc
''crão, para segurança do seu direito, e procedimento contra 
o Ollicial l\laior, justificar o acontecimento drntro de Ires dias 
ut,•i..; • erlm notifil';J~:io dt·~lf· , JH'I'illlff' o PrPsidt~nt<> tio Tri-
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hnnal do Commcrcio ·, c da sua decisiio não lüJ.Ycrti- recurso: 
poderá por~m a parte, no caso de ser julgada improcedente a 
sua queixa, rcqucret· o registro da scntcn~a · no lh-ro compe-. 
lente do Registro Publico do Commcrcio, poro segurança do 
seu direito. Se a recusa ou demora for julgada procedente , 
scr-.í o ORlcial Maior obrigado n far.cr immediatamentc o registro 
recusado ou demorado, c a arcrbar a mesma scntrnça em frente 
dellc, e a fazct• menção clesta aH!l'ba~ão nas certidões '{Uc 
elo mrsmo registro passar. 

Da ~cntcm;.a se dará tf"rtidiio IÍ. parte para uso do seu 
dh'<'ilo, procedendo o Trihnnnl contra o Officiall\faior nos termos 
do Art. 49; sah'o o dirrito dns part-es vara intrnturcm conh·;• 
ellc as ar~ües <[UC competirrm (Art. 70). ' 

TITULO 11. 

Das Autorirlmlcs que !trio dr r.rcrcer as attrilmirrjc~ dos TrifmlllU'!f 
do Commcrcio nrts Prm:iucias onde o.~ mio lwur:rr. 

f:.\f'lTU'I.O I. 

/Jas Pr0l:incia.'1 onde hourcr llclar,ir$. 

SECÇÃO I, 

Da.1 J tmla.r tio Cnmmcrcio. 

# h .... • 
Art. 72. Nas Prm·incias onde hotnr.r H1~1a~õcs, as at- 1:. · 

fribuiçtics dos Trihnnacs do Commc1·cio scrfio exercidas por "-· 
hnma ~ccçtio das mesmas Ileh1çücs , que se denominará 0

'''/ 

.lunta do Commcrcio, composta de hum Presidente, que ... :J. •. 1'' 
SCTiÍ o da n<'lação~ c. de clous Deputados, servindo hum rlc rf<'~ ({~ 
Secretario, nomeados p<'lo (~orcrno rl'cnlrc os Dcscmbargndorcs,/f;.'_, /· 
fla mesma llcla<;no, c de l•'iscal o Procurador I•'iscnl (r.od. ·~r-:. 
Commcrc. •nt. unic. Arts. 1 c 27). /. ~ 

Os Deputados sm'l'irilo pelo mesmo tempo que os De
putados dos Tribunacs do Commercio, podendo sct· nova
mente nomeados. 

Art. 73. Os lugares de Presidente, Deputados c Fiscaes 
das Juntas do Commercio si'ío lugares honorifieos, c os. que 
os scnircm S() pcrceberllo por este titulo os emolumentos 
que competirem aos Presidentes, Deputados, Sccrctarios c 
l<'iscacs dos 'fribunaes do Commcreio. 

Art. 74. Serno substituídos nas suas falias c impedi
mentos, o Presidente pelo Desembargador da llelnçilo mais 
mitigo, os Deputados pelos Desembargadores da mesma Uclaçüo 
que os Jlrrsidrntrs desi~narrm, c os l''iscacs por qurm dcvct' 
~uhsfituir o Procurador l'is(_·ul. 
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Art. 75. As Junl;Js do. Comnwrcio relebrarfio as suas. 
srssües na t•asa. do :Trihunal . da llelar;iio, no mrsmo dia em 
que ellc celebrar .as ,~mas,.· depois: que estas terminarem, ou 
t•m outros,. segundo julgarem, .mais conveniente: servindo-lhe5. 
cl(' nc~imenlo para a mrrna e ordem do despacho o Capitulo 
I do Titulo I do presente 1\<•gnlmnento, em tudo quanto 
thr applka\'t'l. 

Art. 7(), ..\il nwsmas Junlils tPrão·o tmlnmcnto de -1\lc
rili~~ima .Junta do Comml'ITio-, r usarão do Sello das Armas 
Jmpl"riaes, c·nm :1 st'guintc lt•gcuda- Junta do- Conum~reio 
c:a Pro\'inda · de ••••• ~ . • • • • -

Art .. 77. Compt·lt~m c.ís .T nnt:1s do Commcrcio todas as 
allrihni1;ões conferidas pPlo f.odi.!.!;o Commercial aos TriUunaes 
•lo Cummercio, r.nmueradns no Artigo ·tS deste Uegulamcnto: 
t.·.um t•xct•pção .somente dn mntrieuJ;l dos ('Ommcrciimtes, que 
lw da priHllila nltrihuil,:ão clos lllí•smos 'fribunaes {Cod. Com
mC'n· .• Art. lt-). 

Das appcllaçõrs que nos processos de quebra !'C intr:qm .. 
:,r.errm tlas Juntas do Commrrcio sobrrditas. nos casos em '-tne 
t•stc rpenrso h•m lugar das deeistles dos Tribunnes do f:om
mrrcio (f:od. Commcrc:. Atts. 8tll c- 906), tomará c:onhcci
uwnto a Helat:fio a que as mcsuws Juntas pcrtenecrcm : ser .. 
,·indo de Juizes os Dcsem11argadorcs desimpctlidos, com tanto 
que nunca S('jfio menos de trcs. 

Art. 78. Fi<:ão ig-naltncnte e-omprtindo tis mesmas Juutas. 
ns nttrihuiçúcs conf('ridas aos Tribunars do Commt•rcio no 
Arti~o :19: dcH'ndo dirigir ao Tribunal do Commercio da Cn
pitaJ do Impcrio as rrprcscntn~t1cs mrncionadas nos numcros 
L c :! ; a fim de que Pste, depois de consultai' a opinião 
dos outros Trihunacs do Commcrcio, leve tudo ao conhcci
mrnto do Govol'no, na fórnm determinada no. Artigo 20a 

AI't. 70 .. Aos l 1rcsidontes, Deputados, Sccretarios e Fis
frtf'5 das Juntas do Commercio incumbem as mesmas attri
lmiçtjes que competem nos Presidentes, Deputados, Secretarias 
t! Fisca<'s dos Tribunaes do Comrncrcio, em tudo quanto 
for~m applicaveis (Tit. I Cap. III, IV, V c Yl). 

Art. 80. Os Presidentes das Juntas do Commercio rc
mettcrao annualmcnte ao Presidente do Tribunal do Commcr
cio da Capital do lmpe1·io o. Relatorio determinado no Artigo 
12 do Titulo unico do Codigo Commcrcial, c ·a cstatistica 
elos processos .commercia('s . m·dennda no Artigo 19 n. o 4 do 
presente Hrgulnmf'nto. 

HCÇÁ-0 n. 

Da.f Sccrctllrias das J unta.t do Commcrcio. 

Art. 81. IlaYcrtí. nas Juntas do Commrrcio huma Secrc
t:ui~J n)mposta rle hum Omdal 'laiot', que scrú o Scnetario 
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da Itela~ão, c hum Otnt.·.ial cscriptumrio, que scnm1 no mês
mo tempo de Archilista, nomeado pela f'úrma determinada no 
Artigo 7.0 do Titulo unico do Codigo Commcrdal, c hum llor
teiro, que será o da ·Rclat;ão. 

Art. 82. Aos referidos Empregados, fica sendo extensiva 
a disposit;ii.o dos Artigos 4! .. , 1,.5, 46, !1-7, 48 c /1-9 do JU"esento 
Hegulamento em tudo quanto for applicavel. 

Att. 8:3. Para o rrgular t•xprdicnte dos negocias, haverá 
nas Secretarias das Juntas do .Cnmmrrcin os 1wguinles livros 
rubricados pelos Presidentes ou llrputndos , pela fúrma deter
minada no Artigo 50: 

1. o Das netas das sessões da J nnta: 
2.1) ])a distribuição das ruhricas dos tinos r.onnnrrciars ~ 
:l." nas nanças, termos c multas: tW!"tl~ HHo sr n·~i . .;lt'at·ão 

ns docnmentos mcneionaclos no Arligo 51: 
/1-. 0 Das quebras: neste li\'l'n se dewriín in:'('l'c•wr as Sl'H

trnças r. snnunarios dos ob.iectns comprchrndidos na di:->~)osil;:ão 
do Artigo 52: 

5,0 Dos «'lllolumentos da Junta c Scc~1·c'.nl'ia: 
fi. o Da puhlil'"\~~àO do m:pt'Clirnlc da .11nta: 
7. 0 Os mais que as Juntas jul~mrt•m conwnit:ntcs. 

no Rt>gUtr" Publir'o do Commcrâo. 

Art. 8!•. HaYer;:i nas Secretarias das Juntas do Commer
cio hum Ucp:istro Publico do Commct·cio , debaixo da ~uarda 
t~ rrsponsabilidade do Oflicial Maior, na fllrma dcclaradit. no 
Artigo 57. 

Art 85. Para regular escriptura~ão do mesmo registro, 
haverá nas sobreditas Secretarias os srguintrs tinos l'ubricados 
pelos Presidentes : 

1.' Do •·cgistro do titulo da matricula dos commcrciantcs, 
e dos titulos dos agentes auxiliares do commcrcio: devendo lan
çar-se no mesmo livro o rrgistro dos titulos mencionados no 
Artigo 58 n.o• 1.0

, 2. 0 e 3.~~: 
2.' Do registro das hypothccas commerciacs: . c nclle se 

inscreverá· tamhcm o rcgistt·o dos documentos referidos no ci
tado Artigo 58 n. o 7. o : 

3.0 Do registro das companhias c. sociedades commerciacs: 
r •. o Do registro das embarcações brasileiras destinadas. á 

navegação do alto mar: 
1>.• Protocolo dos registros. Eslc lil'ro será llivillillo em 

quatro tomos : 
1. o Protocolo do registro da matricula dos com me ·dantes, 

c agentes auxiliares do commcrcio: c uc llc se lan · ··!'lo os 
npontamcntus dos ti lu los prrtcnccntes no liwu l. o do n•p:islro: 
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2. o Protocolo do registro das hypôlhecas commerciacs: 
3. • Protocolo do rl'gistro das companhias e sociedades 

commcrciaPs: 
4. • Protocolo do registro das embarcações, cartas de fre

tamentos, creditos maritimos, c instrumentos e letras de di
nheiro a risco ou cambio marítimo. 

Art. 87. Os referidos rcgish·os serilo feitos pela ft'lrma 
prcscripta nos At't.igos UO e seguintes do presente H.cgulamento. 

Art. 88. São applicavcis aos Oniciaes Maiores das Se
cretarias das Juntas do Commcrcio as disposições dos Artigos 
GS, 69, 70 c 7 L do mesmo H.egulamcnto. 

C.\PITULO 11. 

Das Prorincias onde mio hmn·t•r Rclarücs. 

SECÇÃO I. 

Disposiçüc.r Gcrae.c. 

Art. 8~. Nas Provineiasomlc não hon.-crTribunal do Com
mcrcio nem 1\claçno, ns nth·ibuiçtícs dos Trihunacs do Commercio 

('/.fscrllo exercidas, na parte mlministratiYa pelas Autoridades 
·. "~o· administrath'as, e na parte ,indiciaria pelas Autm·idadf's judi
lil darias designadas neste 1\egulamcnto (Cod. Comrtierc. Tit. unic. 

Al"ts. 1 c 27). 
SECÇ~O 11. 

Das attrilmiçües admi1tisttativas, 

Art. !lO. Haverá nas Províncias do Pará, S. Paulo e S. 
Pedro do lHo Grande do Sul, e nas mais onde as necessidades 
do commercio o exigirem , Juntas do Commercio, compostas 
de hum Presidente, e dous Deputados, nomeados pelo Go
verno d'cntre as Autcridadcs c Empregados das Repartições ad
ministrativas da capital ou cidade das mesmas Prm·incias, onde 
for mais com'eniente que as referidas Juntas se estabelcção. 

Art. !li. Hum dos Deputados servirá de Secretario , e de 
Fiscal o Procurador Fiscal do lugar onde as Juntas forem esta
belecidas; c tanto os Presidentes, como os Deputados c os 

:vJ;, ,.- ;..-Eiscaes serão substituídos nas suas faltas e impedimentos pelos 
empregados ~'~que pela Lei os deverem substituir nas faltas e 
impedimentos dos seus Empregados 

.. , 

Art. !l2. As referidas Juntas celebrariio as suas sessões 
nos lugares que os Presidentes das Províncias designarem, ser
vindo-lhes de llrgimento para a fórma e ordem do despacho 
o Capitulo I do Titulo I do presente Rcgulamculo em tudo 
quanto for applican•l. 
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Art. 93. Tem applica~âo ás mesmas Juntas a disposí~ão 

tios Attigos 73, 76 e 79: e licão-lhes compelindo as altribuições 
ndminish'atiYI.lS dos Ttibunacs do Commcrcio mencionadas nos 
n.•• 3.•, 4.•, 8.•, 9.•, 10, 11 e 13 do Artigo 18 do presente 1\e• 
gulamento. 

Art. 9~. A matricula dos commcrciantes das respectivas 
Províncias, he da privativa competencia dos Tribunaes do Com· 
mercio, podendo os que pret«'ndcrem matricuhu·--sc preferir o 
Tribunal que "'ais lhes convier ( Cod. Commet•c. Al't 4). 

Art. 95. Os livl'OS dos commcrciantcs matriculados das 
sobreditas Provincias, c bem assim os dos corretores, agentes do 
leilões, c administradores de armazcns de deposito, serão rubrica .. 
dos pelos Juizes de Direito das respecth·as comarcas: pl'eccdondo 
a formalidade de lhes serem distribuídos pelo distribuidm· do 
Juizo, c dc\·C11do ser escriptos pelos respectivos cscrivncs os 
tt!'rmos de abertura c encerramento, com assignatura dos mesmos 
J uizcs: se as partes, a quem· os li nos pertmtWl'em, nno pre
ferirem antes 1nandnr rubricar os seus lh'ros no T1ibunal do 
Commcrcio da sua matricula (Cod. Commerc. Art. 13). 

A1·t. UO. · l1am o expcditmte das Juntas havení ,. ·na Se
cretaria da Ucparth;ilo ruJminis\L"t\liva que o fioycrno julgar 
mais convunicntc, hum Ollicial c hum Amanuensc m·chivisla, 
nomeados pelos I>rcsidcntcs da Jll·ovincia dentre os OIUciacs . da 
mesma Secretaria, aos quat•s sao applicavcis as ·disposiçút~s do 
A1tigo 82 do presente ltegulamcnto . 

.Art. 97. llara o regular expediente dos negocios ha,·erá 
nas referidas Juntas os st•guintcs H nos, rubricados pC'Ios Pre
sidentes: 

1. o Das actas das sessões da Junta: 
2. o Dos emolumentos da Junta c Secretaria: 
3-' lla publica~.ão do expediente da Junta : 
4.0 Os mais que as Juntas julgarem convcni('nlC's. 

5ECÇÃO liJ, 

Da.f attrilmirôcs judiciarias. 

Art. 98. Compele ás Uelações do districto o conheci· 
mento dos recursos mandados interpor para os 'fribunaes do 
Commercio no Artigo 512 do Codigo Commercial. 

Art. 99. Compelem nos Juizes Municipacs'respectivos to-; <.<1 
das as attribuiçOcs conferidas aos Tribunaes do Commcrcio , ~ . .- /r' 
c aos Juizes Commissarios ou de instrucção dos processos das 
quebras na Parte lll do Codigo Commercial, com recurso para 
as 1\çlac;ücs do districto, nos·casos em quc·cstc compete das 
sentenças dos Tribuna{'S do Commercio c das decisões llus Juizes 
Cnmmissarios (Cod. Cnmmcrc. ~\rts. 831, UOG c 907). 

R'i:cPptufío-s~· ns rc•hahilifat;~1t'~ dos lhltidus P as momtorias, 
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qn~ sú lltlllerão sfH' roncf'didas twlo ·rr·ibunal do ConHt1el'du 
da uwtrit•ula do ÔPrt>dor. 

sEcçÃo IY. 

Du ~egi.,tro l1tthlico du Commerclo. 

Art 100. Os ilocumentos que os commerciantes.matricu• 
lados sfio obrigados a iuscl"e\'er no Registro Publico do Com• 
mm·cio, c o dos embarcações brasileiras destinadas á nave· 
gaçfio do alto mar (Cod. Commerc. Arts. 10 n.• 2, e 460), 
.serão, n•gistrados no cnrtorio do Registro Geral das -H r· 
pothecas da comarca da Capital .da Provinda ou cidade ma• 
ritima ondo· as Juntas residirem, nos termos c pela fórma-do ... 
terminada na Soc~ão IH do Capitulo I deste Titulo. 

Art. 101. Sao applicaveis aos Tabellines das Hypothecas 
das sohr<'ditas comarcas as- disposh;õl'S dos Artigos 68, 69, 70 
c 71 do presente 1\cgulamcnto. 

-·-
Do zn·ocesso tias QUebras. 

TITULO I. 

CAPITttJ.O J. 

Di.~wsiriies Geraes. 

<~• _,,•/Uf?. 1' ' b d · Al't. 02. ,,s que ras serno proceosadas. em , ous autos 
/~-: ficparados e dou~ appensos principaes, alêm dds JH'ocessos sobn• 
~, . I(Ueslüt~s incidentes, que for conveniente ror mar em auto a par .. 
· t· n-·tado, a fim de que o andamento da causa não seja retardado. 

Art. 103. A parto llrimeim dos autoo principaes com• 
prchcndcrá: t.• todos os netos, diligencias c documentos re ... 
];:Ifivos á dcclaraç.:io c qualificação da fallencin, e â pt•onuncia 
c prisn.o do fallido: 2. 11 tt concordata ou contracto entre o fallido 
o os credores, que ponha fim ao processo da quebra: 3. g o cou ... 
tracto de união: 4.11 a rehabilitação do fnllido, ou a sua dene ... 
ga~ão. 

Os. netos, diligencias c documentos relatiYos aos n. 01 2. 11 o 
3.0 dcver3o ser processados em autos apartados, appenso:o;· ü 
sobredita parte pritncira dos autos principaes da quebra. 

AI't. 104. A parte segunda conterá os netos, diligencias· c 
documentos relativos: 1.0 á .arrecadat.:no e admini!itrat;.ão do~ 
bens da casa falli{la: 2. o ;.i rrrilicru;ão I' admi:~~ãn O os crcditos, 
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c' sua dasslUca~.ilo ou gradua~iin: :l." á distrilmi4;:ãn oü pagtl·· 
uwnto dos credm·~~s. 

Os actos, diligencias e documentos relati\·os aos n. tu 2. ~~ 
e :to seri'io processados em autos apartados t appensos á retC .. 
rida parl" segmul;t dos autos principaes da quebra. 

Art. 105. ,\s questões incidentes, serão processadas mn 
tantos autos apartados quantas forem as mesmas questões in
cidenh~s; thwcndo os respectivos processos ser .appensos por 
linha nos autos ou appcnsos \ll"incipaes com ·que tiveretn mais· 
illll!Wdinla relação. 

Art. 106. Cada hum dos sobreditos autos e appcrtsos prin
cipaes terá no rosto a dcsign'ação da parte a que pertencer; 
c hmna numeraçilo de folhas separada. 

Art. 107. Os Olficiacs das Secretarias dos tribllnaes do 
Commcrcio que fotcm designados para servirem de e-scrivães 
nos processos das quebras, deverão prestar jummento de bem 
e fielmente ~crvir o seu· onlcio permltc o Juiz Commissario ; 
gozarilo de fé publica em todos os netos que praticarem na re
ferida qualidade t c scrfio l'esponsavcis pelos abusos; erros de 
officio c ]Jrcym·ictu;úcs que commcttcrcm ~ como se fossem es~ 
t:t'ivães do Judicial, c H~m:f~rão os ·mesmos emolumentos que a 
estes competirem. ~ 

Nos proc.essos das quebras servirá de contador o do Juizo 
Ciycl. 

CAPITUi.O 11. 

JJa dr.claraçc1n e qualificação da qw•bra, JH·omw.ciri 
~ prisfio do fullido. 

Art. 108. A parte pl"imeira dos autos do processo das 
quebras principiará pela autoação da declaração do fallido, 
com o balanço c mais documcnto!l a dla juntos, c a certidão 
do dia c hora da apresentação (Cod. Commerc. Art. 805); ou 
da petição dos credores que requererem a abet'tura da fallencia; 
ou das diligencias por onde conste a notoriedade publica do 
verdadeiro estado da insolvcncia do fallido; quando o Tribunal 
proceder ex-officio , nos casos dos Artigos 807 e 810 do Codigo 
Commcrcial. 

Art. 109. Autoados os referidos docllmentos, se farão os 
autos conclusos ao Tribunal do Commercio ; e este declarará 
sem demora a abertma da fallencia (Cod. Commcrc. Art. 806); 
fazendo e ordenando na mesma sentença as nomeações e diU~ 

.ll,'f!HCitlS 'dAtcrminadas no Arligo son do mesmo Codígo. 

- ! 
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Art. 110. Quando a quebra for de lmmn companhia ou 
sociedade anonyma, a apresentação deverá ser feita , em nome 
dclla, pelos seus mandatarios gerentes, ainda que estes não 
sejão soei os; e sendo de sociedade em nome- collectivo, pelos 
gerentes da firma, ou por qualquer dos socios, se todos li· 
Ycrcm igual direito de usr~r da firma social. 

Nt~s mais sociedades, incumbe aos soei os gerentes a obriw 
gação da aprcscnfaçno. 

Em ·todos os casos em ·que houver socios solidariamente 
responstncis, a declaração do fallido deverá fazer mcn~ão no
minath'a de todos os socios solidarios, com designação do do
micilio de cada hum (Cod. Comrnerc. Art. 805). 

11 rt. 111. Se a declarn<;ão da quebra for requerida por 
algum credor, será este obrigado a juntai' ;í pcliçiío o til ulo 
tio seu cn•dito; c só á lista dcllc será admittido a justificar pe
rante o Tribunal, com citação do devedor, fJUe este se acha 
em estado de fallencia. 

A' vista da prova, c sendo ella; concludent(', o Tribunal 
procederá nos termos dos Artigos 806 c 809 do Cutligo Com
mrn:ial. 

Art. 112. Sendo a fallencia declarada a requerimento de 
tt~rcciro, ou pelo Tribunal ex-oflicio, o fhlliilo será admittido 
n embargar a sentença , mas os embargos serão processados 
em auto apartado, e sem suspensão dos cll'eitos da mesma 
sentença. . 

A1t. 113. Autoada a peti~fio de Yista com o traslado do 
processo, e citado o credor que houver requerido a abertura 
da fallcncia, se continuarão os aut.os ao advogado do embar
gante po1· termo tio dous dias, para dentro d'elles deduzir 
os seus embargos; e ao advogado do embargado por igual 
termo para os contestar. St•ndo a fallencia dcclaradn e:r-ofJicio 
pt•lo Tribunal do (:ornmereio, COI'I'crão os embargos com o J)rs
PIIlhar~;ador fiscal. 

Vf;ncidos os dons referidos prazos, serão as partes ad
mittidas a produzir a sua proYa no termo de seis dias; e findos 
estes, se continuarão os autos ao advogado do embargante por 
d!IUS dias, e ao do embargado por outros dous, para allegarem 
o que se lhes oiTercccr: c Ycncidos estes termos, com alle
gaçues ou sem ellas , se juntará o processo dos embargos aos 
autos principaes; e sendo conclusos a final ao Tribunal do 
Commercio, h e este obrigado a julgar definitivamente os em
bargos com a maior brevidade possivel, por fórma que fiquem 
decididos dentro dos vinte dias prescriptos no Artigo 808 do Co
digo Commercial. 

Art. 11!.. Todos os sobreditos termos sao fataes e im
prorogaveis, e correrão successiVamente , sem dependencia de 
despacho, ou de assignação em audiencia , incumbindo ao es
("l'inio continuar os autos. com vista ao5 nd\'ogados das partes, e 



1:ohrn-lns o!Ut•ialmtmle, apenn~ os termo:-> st• n~ttt~l'l'l~IU, debaixo 
de sna rt~sponsahilidade {Art . .r .. n): e se111pm (1m~ lhe niio forem 
immediatamente entregues, o llresirlcntc rlo Tribunal, á rmpti
sição sua , expedirá ordem de prisno contra o adYogado a quem ti
verem sido continuados até a cntrrga dos autos. Se este vier com · 
alguma cota ou requerimento nos autos, do qualquer natureza 
que srja, será este desprezado, c· se lmnr{l o trrmo por 
Yl~OciflO. 

Art. 115. Se algum crrdur prctrndrr coadjuvat· a impu
gnaç.ão dos embargos do fallido, f;erú allmitUdo· a usar do seu 
direito no estado rm que o processo se achar ao tempo em 
que pedir lista, e o deduzirá dentro dos mesmos trrmos que 
forem assignados ao ('mbargado. • 

Art. 1 Hi. Se o credor ou credores convícrem no recc
bimf'ntu dos embargos do fallido, ou, t~ndo sido notificados, 
os não impugnarem dentro do termo· dos úous dias em que 
os autos lhe forem com vista para os contestarem, o cscriYüo, 
juntando o processo do incidcntr. aos autos príucípacs, os far:i 
conclusos a Una I ao Tribunal: c este_ r(wogará nu confirmará 
a !H'nlPn~·a da abertura da quebra, deixando no primeiro caso 
dirrit.o sah·o !JO · emhm·~;mtc para usar da ac'=íio tl•~ perdas ·~ 
damnos contt·n o autor dn injuria, na conformidndn do Artigo 
808 do Codígo Commcrcial. Esta acc;.ão dc\·crlÍ. st•r intentada 
no Juizo ordinario do Commcrcio. 

Art. 117. Sempre que a scntcn~a da declaraçno da fal
lencia for reyogada, ol'<l('nará o Tribunal, que o fallido seja 
reintf:\grado em todos os SC'US bens, direitos e ac•.:ôes, repon
do-se tudo no antigo r.stndn. 

Para o referido nm , a scuhmc;:a revogatoria da lll'imC'ira 
será junta por ccrlidiio a todas as mais tmrtcs do" untos do 
processo da quchra que Sll adtarcm já autuados. J~ :-oe o fallido 
o exigir , copia da mesma S(~nten..-a S(~rti afllxacla 110~ lu~nrcs 
do cstiln, c publicada Jwlos .1ornacs. 

Art. 118. Se o l'allido for estabelecido em cidadf' ou lilln. 
que não seja o lugar da residcncia do Tribunal .do Commer
cio, ou das Juntas ou Trihunaes que o substituem , a declara
ção da fallcncia (Coei. Commerc. Art. 805) scr1i feita perante n 
Juiz Municipal, que, mandando proceder á apposiçfio dos 
sellos pela fórma determinada no Artigo HJJ c srguintes, rcmet
tcrá a dita declaração com os clocnmcntos que a acompanha
l'em ao Tribunal do Commercio. 

O requerimento dos credores para a dcclaraçüo da fallcncia 
(Cod. Commcrc. Art. 80i) será dirigido dircctamcnl" ao Tri
bunal do Commer~io, que procederá, por intermedio du Juiz 
l\lunicipal, ás diligencias nccessarias. 

Art. 11~. Dllclarundo o Tribunal a abertura da fallcncia, 
exercerá o Juiz l\lunici})al as fnncçoes do Juiz Commissario, rc
mettendo ao mesmo Tribunal os autos em q11r: n (!:;h~ competir 
o jul~amrnto on rlecisrin. 
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SEI:Ç \o 11. 

J)ft iu.•ll ucrtio Jo pt•oces.w ria qur.bra. 

Art. 120. Findo o invcntar·io (Art. H7), ou ainda mesmo 
durante elle, quando o fallirlo niTo lenha juntado o scn ba
lanço á dcclara~ão da quebra, ou, tendo sido infimnrlo pnra 
o leym· a Juizo em trcs dias, .o não apl'csentm·, o Cm·ador 
Fiscal procederá ti. sua Ol'ganização pela ükma determinada no 
Artigo 817 do Codigo Commcrcial. . 

Art. 121. Fechado o balanço, ou ainda mesmo pendente 
a sua organizn('fio, o Juiz Commissario, conjunctamcnte com 
o Cm·e.rlor Fiscal, pl'ocedcrtí tís diligencias prescriptas no Artigo 
818 do CorligoCnn~nwrcial, lavr'UJHin-sc de tudo os compt•lentes 
lermos mn t~uto apartado. 

Art~ 122. (Jitimaclo o processo de instmcção , o Juiz 
Commissario o l'('lllcttrrti ao Tribunal do Commrrdo, ;u·onh 
panhado do balam:o c rclntorio determinados nos .\rtigos 817 
e RHl do Codigl) Cnmmereial. 

SJ::CÇÃO 111. 

])a qualifh~nr,in da quchrn, pl'onuncia c J'ri.l-tia cln fallidn. 

Arf. 12:3. O Tribunal do Cornmcrcio, mandando juntar 
o processo de iusfrucçiio nos autos oorn o balan~;o e rcla
Jorio referidos no nrligo qntcccdcntc, procedení ti qualifkação 
da quPbra, c ;í pronuncia do fallido, como no caso caiba , 
na primeira scssiío, se a sentença da abertura da fallencia SI~ 
não achar embargada, c se houver embargos pendentes, na 
primeim depois da dccisl'io d(~tcs. 

Art.. 12!t-. Se houver lugar ;í prisão do fallido e t·nm
plic~~~s, haYcndo-os, se ,proecdcni pela fórma dctenninmla m• 
Artigo 820 do Codigo CommPI'cial, Pxpedindo-se pelo .Presidente 
rio Tribunal do COmmcrcio as compf'tcntr.s ordens, que sc1'1io 
t•xccutadns pelns oflidacs de jusli~·a a quem forem apresen
tarias. 

Art. 125. Os J'efJUcrimcntos do fallido p11ra sua soltura, 
•·stando preso (Cod. Commcrc. Art. 82! .. ), não poderão ser ad
mitUdos pelo Tribmwl, em quanto o Juiz Commissario niln 
hmncr aprrscntarlo o processo dr instrucção, acompanhado dn 
halanço ,. r·elalorio (Ar!. 122). 

,_··-····--------~---;-----
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c:Arrrn.o 111. 

JJa com:ocaçiio doi{ _f' redores, t•onronlota r conlracto dt• união. 

SECÇÃO I. 

Di.tpn.iipic.r gerac.t. 

Art. 126. o_appl'llSO principal da primeira parte dos autos 
do processo das quehras, prin<"ipiani. p<_•ln autoação dos cditacs da 
publica~.ão da scntcnç.a da alH•t"lura da fallencia, e da-convoca~üo 
dos credores prcsrnles do fallido, com a certidão do termo 
que o mPsmo fallido hc obt•igado a assignar de- se achar•prc
sente pm· si OR por· seu procurador a todos os netOs ou dili
gencias, e, (_~aso o não tenha assignado, certidão de (Jne foi noli
lic.ado para o assignar (Art. t!J.3). 

Al't. 12'7. Em snguida sn irão lançando as actas das dif
fcrentcs reuniões dns credorrs <JUC se celebrarem, juntando-se 
antes de lias as, cupins das cartas cir<mlal"('S, l!llilacs e annnncios 
110r que se fizer n cotwornçfín, com Cl'rt.idão do escrilão de 
que m; ':artas St' t'"Xprdírão·t~ tls t•llHows c annuncios forno pu-
hlicn<lns (Arts. l!l!, " 1:15). f' . .,....._, 

Somente- se fará por c.art.ns circulares n por cditaes a pri- , C:.·. ~c~.-: 
meim · convocaçUo mencionada no Artigo 130 ;{as- seguintes serão/. ~o1'J ~ 
feitas por ammncios repetidos por trcs vezes nos· mesmos jomaes ' 
em que houverem sido publicados os editaey 

Esta disposição comprclwndc a con,·ocaçao do fallido para 
ser presente por si on por seu procurndor cís reuniõ~s dos cre
dores. 

Art. 128. As rcuni<ics serão convocadas e presididas pelo 
.lnizCommis~nrio, f' df'W't';Í nrhnr-se prcsrntn a Pllas o Cu1'mlor Fis
cal, c o t'allido pot· si ou pol' sru baslnnlt~ yn·m·-urador, ([tlt'
mndo, dt'<~farandn-sc nominal Í\·nmrnfe o~ rt'NIOI'f'~ que cmu~or
rrrcm: c das clt'lilwruç.õcs t]IIP ndlns se tmum·t•nH;c lanarão adas 
rircmnstnncindas ,·. <JtlC dewrrw ser assignallus, antes de se. lc
''antar a st~ssão, pelo Jlt'f'shlt~nte, Curador lfi~cal, c credot"cs que 
nellas compareccr~m, e yu•ln fallido ou por scn procurador, 
achando~se prrscnt1•; prna 1le nullidadc. 

SEC«;:Xo n. 

Da primeira reunião do.r credores. 

Art. 129. O Juiz Commissario, logo que receber a co
pia da sentença da abertura da fallencia, a mandará publicat· 
por erlitnes amxados na Praça. do Commcrc.io, nas portas ex
ternas do Tribunal do Conmwrcio, c nas rlo escriplorio, lojas 
onarmau~ns rlo fa1lido nu 1':1l1hlos, .- pl"'los jnmaPs, 4~ nntifkar 
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o fallido para assiguar o termo delc1·minado no Artigo 822 do 
Codigo Commercial (Art. 1~3). 
· As referidas diligencias serão promoiidas pelo Curador 
Fiscal. 

Art. 130. Pelos mesmos editaes, o Juiz Commis..o;;ario con
vocará os credores presentes do fallido , para se reunirem em 
lugar, dia c hora certa, não excedendo o pmzo de seis dias, 
a lim de procederem ;i nomeação do depositaria ou deposita
rios, que hão de receber e administrm· provisoriamente a 
casa fallida, na confot·midade do Artigo'812 do Codigo Com
mercial. 

O ('Scrh·ão 'juntará aos autos copia do referido edital , e 
port.crá por fé, na mesma copia, a sua allixação e publi
cação ( Mt. t:m). 

Art. t:JI. 1\eunidos os credores sob a presidencia do Juiz 
Commissario, c presentes o Curador Fiscal, e o fallido por si 
ou por seu procurador, ou ú sua rcyclia, o mesmo Juiz, de
pois de fazer leitura da sentença da abertura da fallcncia, or
denar;i ao <'SCI'ivão que faça a chamada dos credores pela lista, 
que o Curador l~iscal 'devel'á ter de antemão organizado á ·vista 
rios li nos c mais papeis do fallido: c com os qnc se acharem prc-

. sentes, ainda que não cstejão contemplados na lista, hnma vez que 
mostrem títulos legaes dos seus creditos, se procederá á nomeação 
do deposita rio ou drpositarios que hão de receber provisoriamente 
os bens da t•asa fallida, por esci'Utinio secreto,_ o á maioria 
de votos dos credores p1·escntes; devendo rccahit· a nomeação 
com prefcroncia em commerciantcs credores da casa fallida (Cod. 
Commorc. Art. 856). 

Copia authentica da acta quo se lavrar se juntará aos .autos 
principaes da parte segunda do processo da quebra: e nos mesmos 
autos assignari'io o rlcpositario ou dcpositarios nomeados o termo 
fln fir.is fiPposilarios r. mmHiilfitl'ios, delt•rmimulo no Artig-o 81,.1. 
do Codig-n f:omii!PI'Cilll. 

Da -Jt•gwtda rmmitio clo.t crcrlorc.f, c da concordata. 

Art. 1:12. Ultimada a justrucçilo do proces.so, fl prorerida 
a sentença da qualificação da fallencia (Art. 123), o Juiz Com
missario, dentro de oito dias, convocará o.s credores do fallido 
para em lugar, dia c hora certa, e na sua presença se reunirem , 
a fim de se YerHicarem os creditos, c se deliberar sobre a con
cm·data, ou se formar o contracto de união , c proceder á no
meação dos administradores dos bens da casa fallida ( Cod. Com
mcrc. Art. 81•2 ). 

Art. l:J:J. A convocação para a sobredita reunião será feita 
por ('ill'la drrnt;u· do rserivãn, clirigid:l ao" ~redorPs l'Psillrnt~s 
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dentro do lmperio cujos nomes e domicilias forem conhecidos : 
os credores desconhecidos, c os conhecidos cujo domicilio for 
ignorado, e os que residirem fóra do lmperio serão chamados 
por editacs e annuncios nos pcriodicos, dc\'endo inserir-se nos 
mesmos cditaes as advcrtencias determinadas no Artigo 8f~o2 do 
Codigo Commercial. 

Art. t:J.'J.. As t~artas devcrilo ser cntn~gnes aos credores 
eonhf•eidn~ que residirem no domicilio do fallido por oOl
dacs. dt~ justi(;.a, que pmtarün por fé a sua entrega, c aos quo 
residirem em outro domicilio , serão rcmcttidas seguras pelo 
eorrcin: e para constar das reft~ridas diligencias,· juntará o cs
crivno aos autos deste appenso , as cet•tidücs dos ofliciaes de 
justiça que houverem feito a entrega das cartas aos credores 
eonheddos residt~ntcs no Iuga1· do domicilio dn fnllido , c os 
conhecimentos do scg·uro du t•orrcio tias cartas que forem diri~ 
gidas aos credores conhet~idos n•sidcntes fóra do mesmo domi~ 
cílio, o qual para este thn as rcccbct'ti abertas (Art. 127). 

Art. 135. Os editaes scrfio por tempo de dous a <Juatro 
mczes para os crcdorrs domiciliados no Irnpcrio, c de quatro 
a seis para og que rt•sidirem fúm dclle; attrmdcndo·se em hum 
c outro ('aso á maior distancia do lugar onde l'C!-iidircm os crc .. 
dores cujos nomes formiÍ conhcd(.Ios c ignorado st'1 o lugar 
certo do seu domicilio. Os mesmos cditaes deverão ser alfixados 
na Praça do Commercio do domicilio do Tribunal do Commercio, 
e publicados em algum ou afguns dos jornaes de annuncios mais 
nota,'cis do lugar da rcsidcncia do mesmo Tr'ibunal , á dili .. 
gencia do Curador Fiscal (Art. 157). 

Art. 1:!6. 1\eunidos os credores, depois de satisfeitos os actos 
prescriplos nos Artigos 8>5 e 8'•6 do Codigo Commercial , . o que 
terá lugar em duas ou mais reuniões ou sessões, e apurada. a lista. 
dos crct1ores que se acharem nus circumstancias de deverem ser 
julgados halJilitados, para o fim tão somente de poderem votar so-
bre a concordata, e de poderem votar e ser votados na formaçilo do 
contraclo de uni fio, se passará a tratar da mesma concordata, 
quando o credor houver· ap,·csentado o seu projccto, na mesma 
sessão em que se ultimar a apuração da referida lista, se houver 
tempo, c não o havendo na seguinte; por fórma, que !1 concor .. 
data srja negada ou concedida e assignada na mt!Silla reunião etn 
que for pt•oposta ri deliberação da assembh~a dos· credores pelo 
Juiz Commissario; pena de nullidadc (Cod. Commerc. Art. 850). 

Art. 13i. Se n concordata ror outorgada sem opposição 
(Cod. Commcrc. Art. 850), se haverá por dissolvida a reunião dos 
credores: se porêm for embargada, subsistirá a convocaçno feita 
até a decisão dcfinitiya dos embargos. 

Art. 1:18. Das adns das reuniões preparatorias dos cre
dores, c dar1uella em que houvm· sido mmcedida ou negada- a 
concordata, c do processo dos embargos, havendo-os , se re
nu~th~ní. eopia authentka ao TribmHtl flo Comnwn·io, :C este, 
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mandando-a juntar á primeira parte dos autos do processo da 
quebra, procederá pela fórma determinada no Artigo 851 do Co
digo Commercial. 

SECÇÃO IV• 

Do Coutraclo de wti1Ío, e da nomeaftÍO do,, Admilli.rtradores. 

Art. 139. Nilo havendo concordata se passará a formar o 
conlracto de união entre os credores na mesma reunião em 
que se ultimar o ret·onhccimento dos mesmos credores , se o 
thllido não tiver apresentado o seu projecto, ou em outra,. 
quando, tendo-o apt·cscntado, houver sido negada; ou se, 
han~ndo sido conct~dida, for revogada pl'lo Tribunal do Com
mcrcio: dc,·cndo no ultimo caso o Julz Commissario fazct• a 
convocação dentro de oito dias dl•pois que a sentença do 
Tribunal do Commm·cio que houver t'cvogado a concessão da 
concordata lhe for remellida (Cod. Commel'C, Art; 855). 

Art. 1ft.O. Na mesma sessão os credores presentes nomearão 
d'cnlre si dons ou mais administradot·cs para administrarem 
a casa Cal lida, concedendo-lhes plenos poderes pa1·a liquidar, 
arrecadar, pagar, demandar activa c pas!!ivamente ,. e praticar 
todos e quaesquer actos que neccssatios scjão a bem da massa, 
em Juizo,e fúra J'elle, pela fúnna determinada nos Artigos 856 c 
862 do Codigo Commercial. 

Art. 141. Na acta da sessão da reunião em que se ce
lebrar o contracto de união, e se fizer a nomeação dos admi ... 
nistradores, serão designados cspecilicadamente os plenos. po
deres que forem outorgados aos mesmos administradores .. Da 
referida acta se dará h uma copia authentica · a cada ·hum dos 
administradores nomeados para seu titulo, e outta·igual se jun .. 
lmá á parte segunda dos autos principacs do processo da quebra. 

TITULO 11. 

CAI,ITULO 1.-

JJa arrecadaçrlo dos be11s da casa {a/lida. 

Disposirões Gcraes .. 

Art. 142. A segunda parte dos autos do processo das que• 
bras principiará pela autoação da copia authentica da sentcnca 
da abettm·a da fallrmcia , com a certidão do juramento prestado· 
p~lo Commissario nn Commissat·ios Fiscacs ( Cod. Commerc.· 
,\rt. HO!l). 
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Art. 143. Em seguimento se lançará o te11no qm• o f•l

litlu hc obrigado a assignar nos autos de se achar }ll'm•~ntr. por 
si ou por sou procurador a lodos os actos c diligencias do )n·o
ccsso, pena de revelia (Cod. Commerc. Art. 822), ou ccrlidfio 
de que , sendo procurl\dO para ser citado não foi encontrado, 
nu tendo sido citado não compareceo. 

A citação da mulher do fallido não he tte<:essaria nos pro
ressos das quebras, nem ainda mesmo pam a n~núa dos Jwns 
de raiz. 

Art. H4. Serão appensos por linha a esta parte dos nulos 
principaes da quebra, os processos das questões de que o Tl·i
bnnal do Commercio tomar conhecimenlo, designadas no .Artigo 
827 do Codigo Commercia\, c os mais que se formarem »obre 
inddentrs relatiYos á arrecadação c administraçilo da (';tsa fallida 
(Art. 105). 

A1·t. H5. O Cnmmis.·~nrio Fi.o;cal, logo que n~cPhPr a pal'
tidpaçjjo da sua nomt•uçiio, solicitará do .Iuiz de Paz a prmupta 
appo:-;it;ão dos scl}os, a. qual ·deverá ctl'cc.luar-sc nus Psc·ripto
l'ios , caixas , carteiras , livros , papeis, armazens, e todos 
quaesquer bens e eiTeitos do fallido que forcll1 su!õc(•pthtlis 
de rt•t:cbcr seno. 

Nas fallcncias das sociedades coHccl.iYas, os scllos dcn~m 
ser postos, não sú nas casas, ~scriplo1·ios, (•O'éitos e bens mo· 
H~is do rstabelecimcnto social commum, mas tutn)JCIU nas de 
munula, escriploL'ios, etTcilos e bens nuwcis )HH'l1eulnrcs de 
t:ada hum dos socíos solidarios. 

Nilo se porii pOL'(\111 Sl'11o nas roupas, mowís c hl'ns úc~ 
chtrados no A 1·ti~o Sll dn Cndigo CommtWcial. 

Art. 146. Na apposiçüo dos sclios se guardará a ordem 
c ftJrma seguintes: 

1.0 Todos os armazcns c deposítos de mercadorias, ge~ 
ncros e efl'eitos do fallido, serno fechados debaixo uc duas 
t~haves, das quars guardar;i h uma o Juiz de llaz c a outra 
o Commissario l•'iscal : 

2.0 Igual diligencia se praticará na casa e cscriplorio do 
fallido ou fallidos : fazendo-se constar no auto da diligencia o 
numero , . classes c estado dos livros de commercio que se 
encontrarem, e pondo--se em cada hum dellcs, por baixo do 
ultimo assento, huma nota das folhas escriptas que contive
rem, a qual será assignada pelo .luiz de Paz, c seu eserivãn 
n o Curador Fiscal. 

E se os livros não estiverem authcnticados com as forma~ 
lirhHl~>s. {lff'Sr.ri{"ltns no Arth.ro 1:-l do f.odi~o CommPrdal, o n•-
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n•1'ido .Iuiz nnmrrnrü t· ruhrir.nr;í as follms (}IW se :u•ll:ll'f"lll 
t•:.;t•ripln:1. 

O fallido poder;í assistir por si ou por seu procm·ador 
ás referidas diligencias; ~ se o requerm·, se lhe dará h uma 
tm·ceira chaYc, que Sl'J'á a mesma que. as portas tiverem an
teriormente Ú HppoSiÇi'i(l dnS SelJOS; C poderá lirmat· eTubriraJ' 
os livros, com o Juiz, cscrh·ão c Curador Fiscal: 

a." No acto ela ot~tupat;l"in elo rsrriptm·io, se formarcí in
n~ntnrio do llin~lf·iro, letra;;. e mais pnpcis Ue nedilo qne s~ 
I'JJr.ontràrem : gnanlamlo-sc indo f'm hum cofre de duas chales, 
•·· tomando-se as prcr:ançües quP parrec•rPm (~onH'nknles par;1 
!•ilíl srgm·nnça (~ boa gmanla: 

't.~ 05 bens mon~is do l'o1llido qne se niio aclwrcm dentro 
dr~ armazcn5 em que po.isílo JIOr-sc as duas (~han~s, e os se
HJonmlPS, St'J'[ln ('nlrPgtws debaixo dt• inYentario n hum dt~posi
lario on dt~po:;ilarios pro\"i:;orios nomemlos pelo Juiz Commiss[lrio 
(Art. H-7), so nãa cstin~rem nindn-nomendos os drpositnrios d~ 
f•leiçiio dm erctlorc.s {Art. 1 :~O); deixando-se somente Pm poder 
tio fallido as roapas c moyeis que. o .luiz Commissario pmdPn
lrmentc julgar indisprnsarris para 11so do mesmo fallidn e 
''" sua familia (Art. HG): 

!)/' 0:.; bens de rniz st~rão entrcgw•s ao drpositnrio ou df'
JI(JSitarios non1rndns pPlos c·rPdores: 

fi." A re.~p<~Ho dos lwn.;; que se nehal't!IJI f:i1·a do districto 
do domidlio do fallido , se praticarão iguaes diligcndas no.; 
lugares onde c,;tircrem; m.:pedindo-se para esse fim as con~ 
n•nientrs prcc<ltorias c oHicios aos respccth'os .Juizes de Paz. 

Se as pessoas em eujo poder se acharem bens moveis ou 
s(•tnoYenlrs fbrcm abonadas c de not.oria capacidade com re
lação ao lalor elos mc.;mos bens, se cffeituará nelles o de
po:;ito , !-ie o quizcrcm acef'itar, evitando-se por PSIU fôrma ns 
1IPspf'1.iiS da r1~mn~.nn pn1·a outra prssoa r. lugiJ-1', 

~n:ç:to 111. 

llo ltwcntario. 

Art. H.7. I"'oml':Hio;.; P deposilario ou depositarios, o Cu
r:ulor Fiseal rcqm~n·ní tiO Juiz de Paz a tlbertura e rompi
lllento dos selins, c procederá ao inrcntario pot• si ou por 
pessoa que o represente, que deverá achar-se competentemente 
:1utnsisuda pelo Juiz Commissario. 

Todayia, se houver perigo na demora do rompimento dos 
srllos , por se retardar a nomeação dos referidos depositaria 
ou drpositarios , podcní pl'occdcr-se ao inyentarto , 1ílesmo antes 
desta nomca~;ão, com hum depositaria interino nomeado pelo 
Juiz r.ornmissario; o qual deverá assignar nos autos termo de 
lir•l d!•po!;it:trin, I' flp fazf'r rnfrP,::-a rlos hPns qnr l'N'Pln~r nos 
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sobreditos dt~posilarío ou deposit<lrios, immedialamenlc que fo
rem nomeados ; debaixo da:; penas impostas aos dcpnsitnrio~ 
remissos no At1.i~o 28i. do Coiligo Cnmmercial. 

Art. U.S. O inventario será prc~iidido pelo Juiz Commis·· 
sario, corn asslstencia do Curador Fiscul: e a dcscripçi"to dos 
Uens se irá fazendo á proporção que o Juir. de Par. for rom
pendo OS SCJlo~; , na pi'CSellÇil ~O düpOSÍtill'ÍO UH dt~pOSitUI'ÍOS , 
t' do fallido ou do seu procurador. t'a ú sua revelia, thwendu 
aquell('s tomar cntn•g-a tlo:'i Jn .. tu lu• ;.u:to em q1w fot't'lll inv<>n
lariados. 

At·t. 1!s.9. _Do t'Ompituento t1e rmt:t hum dos dherso~ !>ellns 
st! lanat·á termo especial, tm qna! deH~J·;í declarar-~e, SQ os 
mesmos sellos fot'5o encontrado:; intactos, ou se h a indiciQS d1~ 
al~uma falsificação. Totlo<; os tenuo:-> tleverno st•t' a!'si~:nadns pelo:; 
sobrcdilo~ Juize~. e mai" pt·s~m:' 111Pncionad:~:; Wl;\rligo anll'l~f'· 
drntP. 

Art. IZíO. \o ado Ue S!~ l'illtlp!~l'f'lll o:; ~l'lln:1 tftG li no.;, 
títulos ch~ ereditu e tuai~ pat)•.•l..: do n111ido, dt•Yer;i o Jniz Com~ 
missa rio ruhrkat' "" letras. '·' n:uis tilnlos 1k nt•dilo on ohri · 
~:<u;ües qne jnl;m1· t•unn.·nicntl'. 

Art. t:il. O rompimeuto dos sí'llos , P o irntmlario dt·~ 
''~rá principim· pt'los l'll'citos c bens, li \To;:, titulo;; dt~ (:l'f~dito, 
t• mais papeis cxistenlrs nu cs1:1'iptorio do f'allido ; n t•m primeiro 
lugar, pt:los que consistirem P-m dinheiro, yaltn'<>S em mel.al • 
joias e pedras preciosas, lelras, e mais pap('i:> Un •~redito: for
mando-se lle tudo as compt~lf!ntcs relac~llP!i ~~ (l'I'IIIOS com ns 
inrlivirluaçõcs neeessarias. · 

Art. 152. }'inda a descrip~~rto dos hcns que se Hl'han~ua. 
o Jniz Commissario tleliririÍ jurarucnto ao filllidn on no seu 
procurador, para dehah.o delll~ lll!c1arar st· t•:-:hkm outros al~ 
gnns bens que delão ,·ir ;í tlr~scripção. 

A1·1 .. t5;J. l~uccl'l'mlo o inventario se p!'ocellt~t·ti tí avalia
t.:ão dos l1cns po!' av:1liatlon•s r•xpt!l'tos, Bonw;ulm: pl'l;l ft'•rma 
tlf'IP.nninnda no ;\rli;w 81Z) tio Col!igo Conl'm·rei:ll. 

. ' 
C.\.I'ITri.O I1, 

fht admiui.~frn~·ãn tfo.'i /mn: da ,.,.~" (a/lida . 

.Art. 15-l. Publicada u scnte!H·a da aht•rtura da rallcncia. 
a administração dos Jmns do faUido .. ymrtcnce de pleno direito li 
massa dos credores ; e he exercida provisoriamente pelo eurador 
Fiscal e pelos deposita rios, e depois pelos administn.ulorrs, h uns 
~ nntros subordinados á ,luri:ot1i~ti'ín do Juiz. Commis!it'rio e do Tri· 
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bunal do Commercio, nos termos e pela · fónna determinada 
na Parte 111 do Codigo Commercial. 

Art. 155. Alêm dos títulos da nomeação do Curador Fiscal, 
depositarios c administradores, devem juntar-se á parte segunda 
dos nulos principaes do processo da quebra, todas as delibe
rações do Tribunal do Commercio relativas á destituição dos 
mesmos Curador Fiscal , depositarias e administradores, pela 
fórma determinada no Artigo 163. 

Art. 15ü. As disposições dos Artigos 8!6, 833, 831-, e 
836 a 8H do Codigo Commercial, rclati'ias aos direitos e 
obriguçücs do Curador Fiscal e· dos depositarias, -&10 communs 
aos administradores em tudo quanto forem applicavcis. 

SECÇÃO IJ. 

Du Curador Fiscal . 

• \1'1. 157. Incumbe ao Curador Fiscal: 
1. o Jlraticar as diligencias da publicação da sentença da 

abertul'a da fallcncin por editacs e pelos jornacs, c p1·omovcr a 
<'·Haçil.o do fallidn, na mrma determinada nos Artigos 129 e 111-3: 

2. 0 l\cqucrer ao Juiz de Paz o rompimento dos scllos, c 
lli"Oceder á descripçUo e inventario dos bens do fallido, pela fórma 
determinada nos Artigos 1!.7 a 152: 

3. 0 Propor ao Juiz Commissario os avaliadores dos bens do· 
fallido pela fômm prcscripta no Artigo 815 do Codigo Com
mcrchll : 

4. o Hcecbcr no correio , e apresentar ao Juiz Com missa rio 
a corrcspondencia dirigida ao J'allido, que será por aquell~ 
aberta na presença do Curador Fiscal, e na do fallido ou seu 
bastante procurador, se sendo avisado se achar presente, cn
tregand~sc-lhe as curtas de assumpto particular. Ha\·cndo já 
atlminislradorcs da fallencia, serei a mll'respondcncia rcct~bidn por 
clles, e abel'ta nu prescnç.a do fallido ou seu bastante procu
rador. 

O Juiz Commissario, logo que receber o titulo da sua 
nomeação , oficiará ao Administrador do correio , requerendo
lhe a entrega de toda n correspondcn'cia do fallido ao Curador 
Fjscal, ou aos administmdorcs da fallCncia quando forem no
meados : 

5. o Informar as propostas que o deposltario ou deposi
ta rios fizerem para venda dos generos ou mercadorias que forem 
de facil deterioraç-ão, ou que não puderem guardar--se sem pe
rigo ou grande dcspeza (Cod. Commerc. Art. 816): . 

6. o Proceder com o Juiz Commissario ao exame c m·eriguação 
dos Hvros do fallido para conhecer se cstno em f6rma legal, 
c cscripturados com regularidade e sem vicios , c assistir aos 
mais.·tcrmos prrscr·iptos no Artigo 818 do Codigo Commercial: 
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7.0 1\equereraoJuiz CQ~nmissarin qur. autorlsc as diligent:ias 

necessarias a beneficio da mossn , c prnth:nr os actos dt~cla
rados no Artigo 833 do Codigo Commcrciul: 

8. • Diligenciar o ncccite c pagamento de letras e dividas 
activas . do fallido pela fórma determinada no Artigo 83'• do Co
digo Commercial: 

9.0 Ser parte em todas ns ttcçõrs pendcnh~s t~ontra o deve
dor fhllido, c as que forem intentadas posteriormente ti fallcn
cia, na fúrma determinada no Artigo 838 doCodigo Cnmmcrcial: 

10. lnformnr sobre a gratilica~ão que deva sm· paga aos. 
guardas--livros e caixeiros qtw forem m•ccssaríos cmpn~gm· na 
11sm·ipturação da fallcncia, c mais ncgocios e dt~pcndcncias re
lativas ao processo da quebt'a (Cod._C:ommcl'C. ·Art. 8110)· 

tl. Intervir nas mais diligl•ncins c ados dt•t·.larados na \-arte 
lll do Cnrligo Commercial. " 

A1t. 158. O officio do Ctu·adtH' Fiscal cf's,.;a com a no
nwaçi'i.o dos administradores , a qual o Juiz Cnunuissarin llu~ 
fará intimar inunC'diatamcnte que estes enlt·an•m no cxerc:icio 
das suas funcc;ües, com OI'tlt•m de fazer _t~ntrc•ga aos mrsmOs 
mlminist•·ntlm·c~s dos livros, papeis n quncsqtwr outro._<; riTcitos 
que possa tPr em Sfm poth;_r perlrm·enh•s 1i massa fallidn, com
prehcndhlos os Hvros dos assentos da StH1 administração, no 
prazo de quarenta c oito horas, debaixo. das pr:nas impostas 
ans depositarios remissos no Artigo 28-i- do Codigu Commercial; 
e de lhes prestar contas da sua administraçfio no prazo de oito 
dias; sob pena de serem tomadas á sua l'Pw.lia c· de IJCI'der o di· 
rcito tí commissão concedida no Art.igo 839 do t:odigo t:om
mt•rcial. 

SECÇ.\0 UI. 

Dos Dcpositnrlo.r. 

Att. f 59. O dPposilario on dt~pm;ilarios nomeados pelos 
ct'cdores para rccdJN'Cill pro\'isot'iamenlc os lJcns da casa fal
licla, rm \irtudc da acta de sua nomeac;ão (Art. 1:JO), são t~om
IJelcnh•s: 

1. o [lara recebl'r em dc•posito os bens da casa fallida, os 
<times lhe deverão ser cnln•gurs no neto do rnmpimc~nlo dos 
.sc•llos e da sua descripc;.fio no invental'io pela füi'IIHl dctcrmi· 
nada no Artigo tr.8: 

:2. o ll;u·a Proecdcr ú Ycnda dos gcncros ou mcrc~mlorias quo 
forem de facil dctcriornç.ão ou que não possão guanlm·-sc~ 
sem perigo de grande dcspcza, em publico leilão, precedendo 
detcrminnc;üo do Juiz Commissario com amlicncia do Curador 
Fisc.1\ (Cod. Commcre. Art. 816): 

:to Vara faze1' as d<'SfH~zas ncccssnrias com o prm:t~s...;;;o da 
tlltchra, c com os lmns da casa l'allicla, prececlPntlo autorisac;ào 
do Juiz Commissnrio (Coc.l. Commcrc. Art. 8:33). 
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:\ri. lHO. Havendo '~uncort.lata, o depositm·io ou depo
f'ilarios silo ob1·igados a entregar ao devedor fallido todos os 
hens que se nchamm em seu poder {Cod. Commcrc. Art. SM). 

Art. Hll. As funcções do dopositario ou depositarias cessUo 
<~om · a t:oncordata, ou com a nomeação dos administradores , a 
qual o Juiz Commis.sario lhes fará inl.imm·, immediatamente fJWJ 

P.';;tcs enl!'i\l'em no wwrdn das suas funcçües; cnm ordem rle fa
Zf'l'rm t·nll't•g-a nos mt•smos atlminbtnulnres de todos os clfcito:i 
t~ bens prr·tem·cntes iÍ cas:t f'allitla q1w existirem cm·-seu poder, 
no praw de f1:UH'tmla e e oiln Juwns: debaixo das penas impostas 
;1o:; tl1!positarin.-; remis~os no Al'ligo 2S~ do Cotlif:'O ComnH'I'
I'ial 1:.\rl. 1:'1 ) . 

• 

/}<!.~ .trlmiui.~trarlorrs . 

. \rt. 1G2. Os tulminislrodorcs da quehra, t~:u virtude do..; 
plenos ptHieres, t(lW llws !'orem cnnli.~ridos na ada da SH3 nu· 
BH'at;ilo, silo <llllorisados, Hem dt·pl'ntleucia de outro titulo, 
pa1·a arreeadar, liquidar, fJag-ar , drmand:.H' acliYa e pas')i
HHncnte, c pralicm· todos o.'\ mais netos que nccessarios seja.o 
n bem da massa, t'lll Juizo c Ji}ra delle ( Cod. Commere. 
\rt. H5ü ). 

Art. 163. As lf!H~sWe.l que sr. moycrem ~uht·e a th~st.i
lui,::io de algum ou de todos os administradores, serão tratadas 
I'UI nulos aparlallos, apprnsos por linha a esta parte dos 
•mtos prindp<ws, tlrwndo cncorporar-se nestes por ccrtidl'í.o n 
despacho dn Tl'ibunal do Commc!'eio que determinar a des· 
lituil;.ão. Quando pm-.~m não houn•r eoulestação, juntar-se-ha 
ao.'i nulos prineipaes á peth;ão original dos credores que reqne· 
ml'cm a dcstituiçfio, c prol't~ril'-st~-!m nos mesmos autos o dns
pndJO, quando o 'l'l·ihunal pmcellm· f~X-nfTido, St'lll eontPstac:fw 
til~ ]JiH'ÍPS ( Cod. Couunert:. Al't. 8i)8 ). 

Art.. 16'J. Incumbe aos ndminislradorcs, logo que enlra
n·m no exercido das suas funcçücs: 

L" Proceder a todns n~ diligencias nece3sarias pam n promplü 
nrrccadnção dos livros, documentos c papeis, ciTcitos c bens 
ru~rlcnccntes á fallcncia, que existirem em poder do Curador 
Fiscal, e do depositHrio ou deposital'ios (Arts. 138 c -Jül), 
on de oulra qualquer pessoa : 

:!. " Tomar as contas que o Curador Fiscal h c obrigado a 
prestm·, prot~cdcndo-so pela f6rnm determinada no Artig-o g;y.. 
do Codip:o Commercial: 

3." Examinar o balanço apresentado fiel o fallido, on pelo 
Curador Fiscal , c organizar outro, não lhes pal'Cccndo aqnellt~ 
r"xcwtn nu J'('.gnlarmente fMmalisado (Cod. Commerc.. ~\rt. 85{1): 

'r.'' !li-ver a rrlal.:ão díJii credorr's, P ,:criflcar a \'Diidadf:' 
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tios creditas , e n sua classifica~no, pela fúl'nm df'lerminatla 
no citado Artigo. 

on·erccendo-sc contestações sobre 3 \'alidadc' ou sobre il 
qualificação ou grnduação de algum credito , serno tratadas 
em processo apartado , pela fôrma determinada no Artigo 
860 rlo Codi~o Commet·cial: c tCI'miuada a qucsiíio , serão 
taes proces:;os appensns pm· linha a esta paa·te dos autos prin
C'ipal's <la <Jn<•lu·n. 

Art. Hl:.>. lmmtnhc ignahncntc aos administrmlcn·c•s organi
zar, no prazo <h~ oito dias, ns se~uinlcs rela~tics: t.a das t1oa
t:õ(':i por titulo gratuito ft~itas 1mlo fallido dt~pois do ultimo ba
lmu:o 1 srmpro 11n(\ tlclh~ cnnstal' qne o St~u adho el'a, na
qurl1a (•poca inferior no scn passho: 2.a das hypotlwtl<IIS de 
garantia dt~ dividas contrahidas- an!Niortm•nlo ti data da es
l'l'iphu·a , nos quarenta dias ]ll't~<~t·tlPutrs ú Ppnca lrgnl da 
l'aHencia: a.~ <Jag quant.ins ]Jagns pt'lo fa1lido por dilitln~. niiu 
\encic!as nos qnnreuta dias unlerim·t~s ;_\ epoca l~·gat lia fhlll'n
cia , cpw deverão reentrar na mas:ia ( Cod. Conuncn~. Art. 
R27): !&..a <los ados do fallido, que na conformidade da dis
posit;flo do .\rtigo R28 elo CtHli~n Cmnmcr('ial fol'<'lll ~ust:f•pth'l"is 
dt_\ :mnulln~·ão. 

Art. 166. O Tribum~l <lo Commcrdo, a ft_•qnerimcnto dos 
:ulministnulorcs, mandará (Jil\'ir as vcssoas cnmtH'ellcmlidas 
nas relações n .... 1 .... , 2 .... e :tu c nchando que a causa pódt~ 
sei' decidida pela ,-,mlade ~uhida, constante das allcgaç.õt~s c 
provas, a jnl~na·cl dellnitilltltl('nh~, drmdo nppellnt,:tío, se for 
requerida , para a Hclaçno do distrit~to ; ou rt•mctterá as 
partPs para os meios oa·clinarios, qnamlo sPja awct•ssaria mais 
afta indagac:fio. 

As ncc;õrs para nnnnlla~·üo dos actns comprclwndidns na 
1Hsposiçrto do n/' l~o.a serão intentadas no Juizo orditmrin Com
llll'l'dal (Cml. Comuwrc. Til. Unic. Art. 17). 

Art. 1(;7. Suppnsltl sc•ja lieitn aos administradores fazer 
pilgamenlos, ('fll ,·irtndt~ elos ]ll{•nos ]lOtlen~s da sua nomca-:ão, 
~C\Ill <h~pendencia de outro littdo ou untorisa~rto, na confor~ 
midade do Artigo 8ijü do Cotligo Commereial, dele <'nl~nder
se 1 que nenhum pagamento, ou ('nh·1•ga de lJcns ou da im~ 
portam·ia rt·<·-lamacla y10drm fazer nos crcdor(':s, sem que }ll'fl'
t~eda ordem do .luiz Commissario 1 nem as despczas t_'SpP-cili
radas uo Artigo 865 <lo Codigo Conmwt'cial, sem pre\"ia au-
1oristu:.i'io do Trihnnul <fn Comllli'I'Cio (Co<l. Cmnmerc. Arts. 
tv,.o, Sti '•· c so7). 

Art. tGS. Os administradores dcYcrão lct· hum liuo dia
rio, numerado c sellrnlo, rnlwicado rm todas as suas folhas 
pelo .1 uiz Cmnnlissario, e com termos ch~ ubertura n encerra
mento, assignnr1os 11eln Hw:;mo Juiz, pUra nc-Hc so lanc;.nrem 
todas as quantia~ qtw ~.p rccelJc-l'('lll í' c1e~lwmtl'rctn , 1~. os t_•.n
f!Prnos auxilinres qne jul::mrPm connmirntPs para 111aior dar(\za 
I' l'f'gU1!l1'itla~1P tl:lo,; !'n!!l:l<; (1;1 :tdlllilliS!l'<Jt';'il! 1!:1 t'aSa nllliflil, 
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Art. 169. Todos os credores, e o fallido tem dil•eitn 
de f'Xaininm· no cscriptorio dos administradm'PS as t~ontas do 
t~stado da lhllencia c das quantias em t•aixa, que estes .são 
obrigados a apresentar mensalmente ao Juiz Commissario (eod. 
Conunerc. Art. 867), c de aprcscntm· a este as observações 
t(Ue sobre ell"s se lhes olfm'f'ccrcm, 11s quaes elle decidirá como 
t'lllcmlrr de justh;a, eom n·cm·so pal'a o Tribunal tio {~um~ 
uwrciu. 

st:cç.~o v. 

Da prcstart:io de contas . 
• 
Ar!. li O. Ultimada a liquidação da casa fali ida, c riTci

tnntlo o ultimo raleio 9 o Juiz Commissario conrocal'iÍ os CI'C
don~s pm·a assistimm á prestac;fio de contas dos administradores 
(Coll. Commerc. Art. 868). ~~ nessa reunião, em pn•st~nça do 
fallido uu ;i sua n~rclia , se deliberará sobre a appro,·açtlo das 
mPsmas contas, ou em outra, se se accm·dur que se nomeit~ 
huma t:ommissão de t•_xanw. Sendo as contas &dmittil.las, dar~ 
se~ha plena t(nitação aos administt·adorcs na mesma reunião 
t•tn que forem npproradas: se porôm se otTcreeerPm duvidns, 
pi'Ot~eclcr~sc-ha pela. mesma fúrma determinada .a respeito tia 
pn~!-ilação de ~~nnlas do Curador Fiscal (Cod. Commerc. Art. 85!-.). 

Arl. 171. Se. algum ou todos os administradores deixa~ 
rem o seu encargo aittcs de concluida a liquidação da fallen~ 
dll , seriio obrigados a prestar contas da sua administração 
r~m lermo breve, que não excederá de quinze dü1s: e serão 
~stas cxarnimadas na primeira reunião de credores que se ce-
1<-brar, <~om previa informação dos novos administmdores. 

Art. 172. Na Ul('sma reunião de credores em qnc forem 
~'pprovadas as oontas dos administradores, ou em outra, r11W 
dtwerú ler lugar immcdiatamentc, se dnrú ou 1wganí plmm 
<IIIilação ao de1·cdor fallido (Cod. Commcrc. Art. 870). 

CAPITUJ~O lU. 

/hr rrrificaçtio c cla~sificação on grmlunçcio dos crcdito.'i , 
c distribuirão ou pagamento dos credol'e.r;. 

SECÇÃO I. 

Da t•eri{lcoção e graduação dos creditos. 

Art. 173. O appcnso principal da segunda pari c dos anlos 
do processo das ({tlt'lH'as deverá principiar pela autoaçfio das 
t:-opias authenticas: t.o da acla da reunião dos eredol'f'S ern 
CJW' lh'f'l'lua-:u n nomroçií.n dos administrador(•s; ~.o do balanço 
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apresentado pelo fallido ou pelo Cqrador Fiscal : 3.' da re
lação dos credores admittidos (Ccd. Comme1"C. Art. 847). 

Art. 174. Em seguida se juntará o balanço organizado 
pelos administradores (Art. 164 n.' 3. ') , c a relação dos credores 
•1ue por elles forem admittidos devidamente graduados nas 
quatro classes determinadas ·no Artigo 873 do Codigo Commcr
eial , com outra dos excluídos (Cod. Commerc. Art. 859). 

Art. 175. As contestações que se olfereccrem sobre a 
validade de algum credito ou sobre a sua classificação, serlio 
processadas pela fúrma prescripta no Artigo 860 do Codigo Com· 
mercial , em autos apartados ; os quacs , depois . de findos , 
serão appensos por linha aos autos do sobredito appenso. 

Os nomes dos portadores dos creditos contestados , 6 dos 
ausentes que se não tiverem apresentado , serão additados á 
sobredita relação dos credores admittidos, para serem provi· 
sionalmente _contemplados nos dividendos da massa, pela fórma 
cl<,terminada nos Artigos 860 c Sül do Codigo Commercial. 

Art. 176. Os títulos originaes dos creditos, logo que 
forem admittidos ou desattendidos pelos administradores , pela 
fôrma prescripta no Artigo 859 do Codigo Commercial , ·serão 
rcstituidos aos p01~tadorcs., que dc\'el'iio assignar o compétPnte 
recibo. 

SECÇÃO Ir, 

Da distribu;ção OU.11fl!Jamcnto dos -ct·edores. 

Art. 177. Ultimadas as diligencias do reconhecimento da 
validade dos creditos e da sua classificação ou graduação , pro
cederão os administradores ü urganiznc;Iío das quatro relações 
determinadas no Artigo 873 do Codigo Commercinl, e con
cluídas, as remctt~rão por copia ao·Juiz Commissario, que po
derá mandar fazer sobre ciias as alterações que julgm· justas. 
Se os administradqrcs se não conformarem com us nltera
ções do Commissario Ji'iscal, scrUo os autos conclusos ao Tri
bunal do Commercio , e a sua decisão será terminante ; salvo 
o direito das partes, que )101lcrão interpot' o seu .recurso pal'a 
a. Relação do districto, no cffcito devolutivo somente. 

Art. 178. Approvada definitivamente a distlibuiçlio ou 
partilha dos bens da casa fallida , se procederá ao pagamento 
dos credores pela fórma e ordem prescripta no Til. V da 
Parte 111 do Codigo Commercial. 

Art. 179. Nenhum credor poderá ser pago senão á vista 
do titulo original do seu credito , legalisado pela fórma de
terminada no Artigo 859 do Codigo Commercial , ou do instru
mento que houver reconhecido a sua validade ou graduação, 
no caso de· ter sido contestada. 

Art. 180. Se o pagamento for total deverá o credor as
signar no mesmo t.itulo quita~.ão piPna da divida: sendo parcial, 

' . ',', 
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as quotas pagas serão annotadas nos respectivos títulos, e os 
Ct"edores são obrigados a assignar o. recebimento nas folhas 
dos dividendos ( Cod. Commerc. Art. 867). 

Todos o• títulos de credito pagos por inteiro, ou por quotas, 
findo o ultimo rateio, deverão ficar em poder dos administra-"' 
dores, para serem a final encorporados no appenso principal da 
parte segunda dos autos do ]ll'ocesso da quebra. 

Art. 181. EO'eituado o ultimo pagamento, o presente 
appenso será annexado á segundo parte dos autos do processo 
<la quebra , e o Juiz Commissario convocará os credores para 
que reunidos assistão á prestação de contas dos adminstra
dores ,. cujas funcções acabarão logo que as tcnhão prestaào 
( Cod: Commerc. Art. 868). 

Na prestação de contas se procederá pela f<"orma rleter
minada no Artigo 170. 

CAI11Tl'LO IV. 

Da •·ehabilitacão do fallido. 

Al'l. 182. Se o fallido, que se achar nas circumstancias 
dos Artigos 893 e 895 do Codigo Commercial, pedir a sua reha
bilitaçllo, o Tribunal do Commercio, mandando juntar a petição 
á primeira parte dos autos do processo da quebra, e sendo
lhe conclusos , e juntamente os da segunda pal'le com todos 
os appensos , concederá ou negará a rehabilitação , segundo o 
processo <Jos Artigos 804 , 895 e 896 do mesmo Codigo. 

Art. 183. Ultimado o processõ da quebra, os autos tanto 
da primeira c segunda parte como os dous appensos princi
paes, serào l'eunidos em hum. só volume, devendo formar-se 
outr.o dos appensos das questões incidentes: e todas ao folhas 
tanto do primeiro oomo do segundo volume serão numeradas 
e rubricadas pelo Juiz Commissario, abrindo-se no fim termos 
de cncei'ramento, nos quacs se tlcc1arc o numero de folhas 
que o respectivo volume contêm , assignados pelo mesmo 
.Iuiz Commissario. 

Os referidos autos serão guardarlns no arehho do Tribu~ 
nal do Commercio respectivo. 

C-'.PITULO \". 

~.d .' ... .. Da falle~rcia ou quebra. dos Commel·ciantes não matrü:ulados. 

[).;:{ ~·"' >') Art. 184. Nas falleneias de ·commerciantes não matricu-
r: lados' compele o conhecimento da quebra aos Juizes 1\funi-
:!, cipaes r que exercerão cumulativamente as funcções iJos Juizes 

Commissarios e as· dos "J'ribunaes do Commcrdo , em tudo 
<tUanlo forem applii;nvcis , dando appcllação para a Relação 
~ t' ... ,~. , .... "". ;(,.~-y~.u ..-i"*',_p,.. r~·~--.c . ..: .......... ,.ft: 

i 7
'- <4",, "'"'l ,'c. )/ /'~ ,;'I'J~l.. tr'2•·)-

~'' ___________ v__ , --~'~-----------------------
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do districto nos casos dos Artigos 851 e 860 do Codigo Com
mercial. De todas as mais decisões caberá aggravo de peti
ção ou instrumento ( Coil. Commerc. Art. 907 ). 

Art. 185. Constando aos Juizes Munlcipaes do estado de 
insolvencia de algum commerciante não matriculado por de
claração deste, ou requerimento de credor, procederão im
mediatamente á arrecadação c inventario dos bens do fallido, 
pela fórma prescripta nos Artigos 145 a 151 do presente Re
gulamento. 

Art. 186. ~·cita a arrecadação de bens, ou ainda mesmo 
durante ella , procederno os .I uizes Municipaes á formação do 
processo de instrucçilo, pela fMma prescripta no Artigo 818 do 
Codigo Commercial, e ultimado clle á qualificação da quebra 
c pronuncia do fallido, pela fôrma determinada no Artigo 820 
do Codigo Commercial , em tudo quanto for appllcavel. 

Qualquer que seja o julgamento do Jury, não ficará pre
judicado o processo· cível da fallencia na parte relativa á arre
cadação, administração , liquidação·· c distribuição de bens; 

Art. 187. Praticadas as diligencias determinadas nos Ar
tigos 809 a 818 do Codigo Commcrcial , terá lugar o processo 
da concordata, ou do contracto de_ união , não sendo. c::oncedida 
(Cod. Commerc. Part. lU Tit. li e III): e sno applicaveis aos 
commerciantes não matriculados as disposiçOcs do Codigo Com
mercial relativas á concordata, e á administração, liquidação , 
reconhecimento e graduação dos creditas, preferencias, distri
buição e pagamentos (Cod. Commerc. Arts. 842 a 692) .. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do· Meu 
Conselho, .Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Jus
tiça, assim .o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e cinco de N~vcmbro de mil oitocentos e 
cincoenta·, vigesimo nono da lndependencia c do lmporio. 

Com a Rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Eusebio ik Queiroz Coitinlw Mattoso Camart~. 

"----~-

. DECRETO N. • 730 - de 25 de N0vembro de 1850; ~ 
~· 

Alanda obser,ar o Plano para a organisaçdo do Corpo 
·de Saude da Armada, que altera o de vinte e Ire• de 
Abril do anno passado, a que se refere o Decreto 
numero uiscentos e stte da mesma data. 

Hei por bem Ordenar 'l"e se observe o Plano, 'l"C 
fOm este baixa, assignado po1· Manoel Vieira Tosta, do 

I 
I 
1. 

I 
I 
I 

1 
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Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado, do• Nego
cioL11a Marinha, e, que· altera o ·.de vinte e tres. de. Abril 
do aono passado, a· que se:tefete o Decreto numero seis
centos e sete, da .mesma,. data, sobre a orgariisação do 
Corpo de Saude da .Armada Nacional e;Imperial. O mesmo 
Ministro c Secretario d'Estado o tenha assim entendido , 
c fnça eJtecutar com os . despachos· necessarios. Palacio 
do Rio de· Janeiro em vinte e cinco de Novembro de 
mil oitocentos e .cincoenta, vigesimo nono da Jndepen
dencia c do Jmperio. 

l:om a Rubrica de Sua Mogestatle o Imperador. 

Manoel Vieira Tosta. 

Plano para a organisaçtlo do Corpo de Sattde da Armada, 
a que se refere o Decreto' desta data. 

Art. 1. 0 O Corpo de Saude da Armada, será com-
posto do pessoal seguinte. 

§ f.o i Cirurgião em Chefe, Capitão de Mar e Guerra. 
§ 2.' 20 1.'" Cir01·giões, 1. •• Tenentes. 
§ 3.' 40 . 2. 0 ' Cirurgiõe~.. 2." Tenentes. 
S 4. • 2 1. os Pharmaceuticos. 
§ 5. o li 2•. • Pharmaceuticos. 

Somma .• 67 

Art. 2. 0 Nos lugares de 2. •• Cirurgiões serão )lro
vidos, por meio de concurso, os Doutores em Medicina 
e Cirurgia, que, al@m de bom comportamento, tiverem, 
pelo menos, tres annos de pratica. Na primeira orgoni
sação, com tudo, poderão ser admittidos, sem dependen
cia de concurso, e em qualquer das classes, aquelles, 
t;ui: · á noto ria capacidade reunirem mais de oito annos 
de pratica de Medicina e Cirurgia. O provimento do• 
Pharmaceuticos . será igualmente feito por concurso. 

ArL 3. o As vagas, que se derem de 1. •• Cirurgiõeo , 
ocrfto providas por accesso, segundo o disposto no Art. 
~-• do Plano de vinte e tres de Abril de mil oitocentos 
quarenta e nove, sendo nceessario tambem, que o pro
movido haja servido tres annos., pelo menos, 10 posto 
anterior. · 

' ' 
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Art. h. • Poderão ~et' promovidos, por sua aitíigui
dade e merecimento, a Capitães Tenentes os.1;" Cit,ur
giões, que contarem oito ao nos de serviço no posto an.l 
terior, não excedendo porêm o seu numero á metade 
dos designados no § 2. • do Art. 1. o 

. Art. á.• Os 1. 0
' Cirurgiões poderão ser nomeados; 

por commissão , Chefes de Saude nas Esquadras e Di
visões, com os vencimentos e vantagens, que' forem mar
cados· no Regulamento , em quanto durar a commissão. 

Art. 6. o Os Officiaes de Saude terão direito á re
forma nos mesmos casos , e com as mesmas vanta"ens 
que os demais Officiaes da Armada. 

Art. 7. • Não se1·1io providas as vagas de Cirurgiões, 
excedentes aos dous terços em cada huma das Classes , 
em quanto o numero de Navios da Armada, que devem 
ter se'melhantes Facultatii'Os, não exceder a. cincoenta. 

Art. 8. • Se o SCJ"Viço de Saude dos Hospitaes, e 
dos Navios da Armada em tempo de guerra exigir maior 
numero de Facultativos·, poderão ser nomeados. extranu
merarios, com os vencimentos e Yantagens dos 2:o• Ci
rurgiões, mas serão dispensados , logo que cesse a ne
cessidade. Esta disposição hc ~xtensiva aos Pharmaceuticos. 

Art. 9. • Fi cão em vigm· as disposições do Plano de 
vinte e Ires de Abril, que não são alteradas pelo presente. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro de 
1850.- Manoel Vieira Tosta. 
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COLLECÇÃ(). DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 
'· '. ' .. , . 

1850. 

TOMO 13, PARTE 2.• SECÇÃO 53.' 

DECRETO N.• 760- de 28 de Novembro de 1850. 

Declara quaes os dias feriados nos J,uizos de 1. • e 2. • 
'instancia, e no Supremo Tribunal de Justiça. 

I ~r-~ ,_l. ~ _.,., A Hei por bem Decretar o seguinte : 
H, ,., > Art. Unico, São feriados nos Juizos de primeira e 
[~·-" de segunda instancia, e no Supremo Tribunal de Justiça, 
{t os dias mencionados na Tabella, que com este baixa, as-
ll signada por Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , 
ll do Meu Conselho , Ministro e Secretario d' Estado dos 
I! Negocios da Justiça, que aosim o tenha entendido, e faça E executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e oito de 

~ 
Novembro de mil oitocentos e cincoenta , vigesimo nono 

, da lndependencia e do lmperio, 

l Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

'.jll.; : l 
~~1 ,), 
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~ 

Eusebio de Queiroz Coitinho J[attoso Camara. 
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1'abella dos dias , que , além dos Domingos e dias santo1 de Guarda, 

são feriados il01 .Juizos de t.• e de.j2.• Instancia, e 110 Su
premo Tribunal de Justiça conforme o Decreto désla data. 

' '. .. ' ' ·I , : ' 
DU.S FERIADOS, 

ME7.ES, DENOMINAÇÃO DAS LEGISLAÇÃO QUE AU-

Fixos. Variaveis. FESTAS, TORIU OS PEli.IADOS, 

-----f--
ContinuaçãO da Festa Janeiro •• I a 6 •••••• o ••••• Ord. Li'f, 3. 0 Tit. 18, e 
·do Natal •• , ••••• Assentos de :22 de ne .. 

zembro de Hl39 e de 
Já de Novembro de 
1127. • 

4.• feira de cin- Festa chamada do En·1 
za e os 2 dias ta·udo •••.••••• , Ord. Liv. 3.0 Tit. 18. 
antecedentes. , 

Março ••• 2á ••• o •• o ••••• Anniversario do jura-~ Lei de 19 de Setembro 
~ento da Constitui.. de J82GJ e de ~9 fie 
çao ..•• , •••.•• , Agosto e 1848. --

Semana Santa. Festa celebrada com I · 
este nome. , •.•••• Ord. Liv. 3.0 Tit. 18. 

Semana da Pas .. Festa celebrada com I Ord. Liv. 3.0 Tit. 18, e 
choa •..•••. este nome,...... Assento de J& de No-

'vcmbro ·de !1827. 

Semana doEs- Festa celebrada com I · 
pirita Santo. , este nome, • . • • • • Ord. Li v. 3. 0 Tit. 18. 

Setembro 7 •.••.••••••• , Anniversario da tnde-1 Lei de t 9 de Setembro 
pendenciadoBrasil. de 1826, e de 19 de 

f-· 
Agosto de J818. ----

NoYemb. 2 ........... ·1 Commemoração dos I . 
defuntos •••• ,, .• Ord. LiY. 8.0 Tit. 18, 

Der.emb. 2 .••••..••••. , Annlversario Natali-~ Lei de 2â de Outubro 
cio de S. l'tl. o Jm- de IR31, e de 19 de 
pcradOl'... . . • . . . Agosto de 18~8. --------

ner.cmb. 21 a 31 ...•........ I Festa do Natal .•.•• Ord .. Liv. 3:0 Tit. JS, e 
Assentos de 22 de De-
zembro de 1639 e de 
15 de Novembro de 
1727. 

' 

Palacio do "Rio de Janeiro em 28 de Novembro .de 1850.- Eusebio 
de Queiro.: Coitinlw Matto.lfo Camara. 

. -----·--·---~--~--



( 418 ) 

GOLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1 t\50. 

TO~IO 13. PARTE 2.• SECÇÃO á4.• 

DECRETO N. • i h1 - de 30 de Novembro de 1850. 

Anlt>risa o Jllini..tro e Secretaria d'Esttldo do• Negaria.• 
da F azcnda par11 despender ma i.• fls. 6. 29i ;fj')056 
com o 1'hcsoum Publico ll'acionol 110 excrririo dr 
1849- áO. 

Attendeodo á insufficiencia do credito votado no § 7. • 
do Art. 7." da Lei. N.• 5lh de 28 de Outubro de 1848, 
para as despczas com o Thesouro Publico Nacional no 
exercicio de 1849 - 50; Hei por bem, Tendo ouvido o 
Conselho de Ministt·os, e na conformidade do § 2. • do 
Art. 4." da Lei N. • 589 de 9 de Setembro d'este anuo, 
autorisar o Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
da Fazenda para despender com aquelle objecto , no re
ferido exercicio, a quantia de R.• 6. 297i)'tl056 alêrn da 
quota consignada no citado§ i. •, e da constante do De
creto N. • i02 de 24 de Outubro ultimo ; devendo este 
credito supplementat· ser incluido na proposta que houver 
de ser pt·esenlc ao Gm·po Legislativo. para ser definitiva
mente· appl"Ovado. .loaquim José Rodrigues Torres, do 
Men Conselho , Senador do lmperio, Ministt·o e Secre
tario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, assim o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janeit·o 
em trinta de Novembro de mil oitocentos e cincoenta , 
l'igesimo nono da lndepemlencia e do lmperio. 

Com a Rubrica d' Sua Magestade o Impemdor. 

Joaquim los~ Rodriguú Torres. 

--------:---:-------
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----------------------------~ COLLECÇÃO DAS. LEIS DO IMPERtO DO BRASIL. 

18ô0. 

'tOMO 1.S, SECÇÃO 55,' 

IIECUF.TO N." 7h2- de 3 de Dr.embro do. 1850. 

Autori.<fl o r1·rdito SIIPJ>Irmrntar de 381.1J38.':'t!lOh p11rtr 
o rrm·rírio .de 18hll - 1850, 11a fórmn dit 

1'abrlla que rom rslr lmiJ'a. 

Attemlcndo á . insulllcicucia do credito \'o ta do nos 
Jmragraphos 11rimciro, sctimo. dczcseis, dpzoito, vinte e 
<JUatro , 1•inte e seis do Art. ReliO da Lei numero qui~ 
nhentos e quatorze de vinte . oito de Outulll'o de mil oi
tocentoo quarenta e oit!l para ns de~pczas da Secretaria 
ti' Estado, Hospitacs, Guarda Nacional destacado , G•·ati
licaçiles diversas, Presídio de Fernando de N01·onha , e 
diversas despczas e cventuacs, Hei por bem, Tendo ou" 
v ido o Conselho de Minist1·os, no. conformidade do pa
J'agrapho segundo do Art. qunrto da Lei nnmo•ro qui
nhentos oitenta e nove de nove de Sctemb•·o deste nono, 
autorisar 'O Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios 
da Guerra a dispcndcr com as ditas rub•·ieas a IJIHIDtia 
de trer.cntos oitenta c hum contos. quatrocentos trinta e 
l)ito mil novecentos noventa e quatro réis no cxê'rcicio 
•I e 18h9 - 18ó0 na fórma da Tabella que com este baixa, 
devendo o referido credito supplementar •er levado em 
tempo opportuno ao conhecimento do Corpo Legislativo 
para ser. delinitivr.mente approvado; O mesmo Ministro c 
Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra. o tenha assim 
entendido·, e expeça os despachos necessarios. Pala cio 
do .Uio de Janeiro em tre. de llezembro. de mil oitoceo-

. tos e cincoenta, vigesimo nono da Independencia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magrstadr o Imperador. 

Mnnod Ftli:m·do dt So11.<a e Mrllo, 

I 
__ J 
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Tabclla distr1'buitira do credito supplementar concedülo 
por Decreto d'e1ta data para o exe•·cicio 

de 1869 -1850. 

AI\T, 6. • DA LEI N. 0 514 DE 28 DE OUTUI\1\0 DE 1850. 

§ 1. • Secretaria <!'Estado ......•...•... 
" 7. • Hospitaes ............... ; .... .. 
" 16.• Guarda Nacional destacada .•..... 
" 18.• Gratificações diversas .•••...•.... 
" 26.• Presidi o de Fernando de Noronha. 
,, 26.0 Diversas dcSpezns e .Evcntuacs ..... 

3.266.Jt>h06 
2G. 783;z;'272 

11lll.!lG7!)1)72~ 
20. 873.1))862 

6. 000 .Jt>OOO 
1211. 569.Jt>G70 

R. • 381. h38!)1)99h 

Palacio do 1\io de Janeiro em 3 àe Dezembro de 
1850.- Mauoel Feliz are/o de Sousa c Jllello. 

'· ---------------
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GOLLEC<;lo DAS LEIS DO UIPEIUO DO BRASIL, 

1850. 

TOliO 13. SECÇÃO 5(1,• 

DECRETO N.• 7h3- de 1!1 de Dezembt·o de 1850. 

Jlrdaz a 7Jorcmtagem dos Administradores da.< Capaltl
:ia.< da.• Al(tmdeg11s dtt l'ror·inritt de S. Pedro do Sr;l. 

Hei pot· bem que u porcentagem marcada na 'fa
bclla annexa no Dect·eto N.• 653 de 2h de Novembro de 
1840 pat·a os Adminislt'adorcs das Capatazias das All'an
dcgas da Pro•·incia de S. l'cdt•o do Sul, lique reduzida na 
de Pot·to Alegt·c a hum 110r c!!uto; c nas da Cidade do Rio 
Grande, c de S. José do Not·te, a hum quat·to por cento 
da respectiva renda. Joaquim José 1\odl'igucs Toncs, do· 
Meu Conselho, Senador do lmpcrio, Ministro c Sccrctat·io 
<I' Estado dos Ncgocios da Fazenda, c Presidente do Tri
bunal do Thcsout·o Publico Nacional, assim o tenha en
tendido, c faca executar. J>alacio do IUo de Janeiro em 
dczcseis de Dci.embro de mil oitocentos c cincoenta, vi
gcsimo 110110 da ludcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Hulll'ica de Sua Magestadc o Imp~rador·. 

Joaquim José Rodrigues 1'or·rcs. 
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COLU;cçAo DAS LEIS DO !Ml'ERIO DO llJUSIL. 

11!50. 

IOMU 1~. l'Ail'JE :!. • ~u:q:Âo 5i.a · 

DECRETO N. • 71111 - de 18 de Dezembro de 1850. 

Ac;nnpdnlw. tlS 1 nsli'W'(Õt's parll o.~_ e.t•mnes t~ toJwttrso." 
para o prctnl'himrnlo ·tios lugar~s ragos 1fu 

1'h,-~ouro ~~ 1'hcsourarias. 

Hei pm· bem Or·denar que nos exames 'J concm·sos 
phra o preénchimcnto dos lugares vagos do 'fhesoua·u 
Nacional o Thcsoul'arins das P1·oviucins ,. se obscr·,·cm 
as lnstrucções. fJUC com rstc haixão, nssignadas tun· 
.Joaquim José 1\0<h·igues Torres, do Meu Conselho, Se
nado•· do lmpe•·io, Ministro e Secl'ela•·io d'Jo:stado dos Nc. 
gocios da Fazenda, e l'•·csidentc do Tribunal do Thesonro 
Publico Nacionnl, que nssim o tenht\ entendido , e faça 
t!tCcut<Jr. P~tlacio do ltio de Jimeir·o em dezoito de llczcm .. 
bro de mil oitocentos c dncocnta, \'igcsimo ·nono da In .. 
dependencia e do lmperio. 

Com a Hubricn tlc Sua Magcstadc o lmper:ulm·. 

J OllfJililll J u:;é RodritJllf.'~ 1'orrt· ..... 

lnstr!lcfiíts para os concursos para o preendu'menlo das 
cagas 110 1'/t!'souro e Thcsuw·ttritts. 

Art. 1. o Para se pt'cenchcl'em as vagas dos lngm·cs 
de Praric:Hll«!S no Thesonr·o Nacional, ou Thesoural'ias 
de t'azenda, fat•-se·hão annuncios (JOI' editaes publicados 
nos jon>acs e com amicipaç.ão de 30 dias , do IJUC fOI' 
tlesigrwdo pm·u fazer.se o exame, de (JUC trata o Art. 
3. 0 , con\•idundo os pr·ctcndcnles a apresentarem seus •·e
<Jnct·imctttos insu·uidos com certidão ou justilicaç5o, por 
onde pi'O\'em t(UC complet{u·ão 1.8 a unos de idade, e ••s. 
hahilit::1çúes qne rivel'Cm pa1·a taes lngm·es. 

Art. :!. u Ning:ucm será Praticante sem mosu·ar por 
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\'ia de es.umc ·, (Jtll! tem hoa letra c sai.Jc ao menos os 
fll"incipios tlu g•·ammatica da lingoa nacional, as quutro 
espccies, c a thco•·ia tlc lJIICIJI'ac.lros: H fl'ô.ICÇÕ<'S dcciumes, 
devendo sct• Jll't!fe•·idos os ffUC souherem os ]JrÍUCipiOS 

gcracs de escrii>Lua·ação por paa·lidas dobradas. O exmnc 
scl'á feito no Tlmsouro perante o Uircctm· Gt~r:tl da con
tabilidade, c poa· hum dos CoUiurloa·cs ![UC o MiuiMU'o dc
siguaa·; e m1s 'l'hcsnu•·;u·ias fJcruntf! o lnspectm·.,. e pelo 
Contadoa·, ou hum dos Chefes de Secção nomeado [>elo 
Presidente da Pt'O\'Íncia. 

Art. 3," As pt•ovas d'cste exame se•·ão dadas por 
PSt~riJltO • assigrli.ld:.ls twlos pretendentes, e l'uhricad~s no 
'fhcsmu·o Jlclo [)ia•cctm• (:el'ill d1! Conlahilitlmfe ; e m•s Thc
HOIII'lii'Ías pi!IO ]USJlCClot•, OS fiiHieS ô.IS ll'liiiSIIIÍllil'àO aO 

Miuisu·o da Fttzendól cotn suas infm·nmçües ácca·ea tia idcu .. 
tidndt~ dos Jlrt!tcndentcs, :tcomJH•nhmlas dos l'l!fJimt·imentos 
e documentos pm· ellt!s aJwestmtados, a Hm de sm·em no ... 
meados os que melhm·cs lmbilitnções tiverem. 

At·t. h.o . 11:1\'endo ,·agas de 5.o• Escl'iptm·m·ios no 
Thesoua·o' ou de lJ. o~ nãs ThesOUI'<II'hl~ c.lf! l. ;, ordem, lli'O
cedm· ... se-hn p:1ra o JH'ecnchimcuto d' ellus no coucut•so 
entt't! os l'raticantes, uns termos do Art. h5 do Decreto 
N. • 73U de 20 de Novemha·o de 1850. 

Todos os P1·aticnntes fJUC tivel'elll dois mmos de pl'a
ticn no 'f.hesom·o são ohrigadO!t a apt·esentaJ·em-sc em 
t~nnr.urso; c os· fJUf! fut·t~m rf•pl'O\'t~dos duas \'CZf!S serão 
dcmillidos. 

Aa·t. 5. o O concut·so \'crsnt·ú sobre as mntcl'ias de
signadas no Art. 65 do a·eferido llccrcto, c sca·á feito 
t~OIIl toda n publicidade t~m humn das s:•lns tln mesmo 
'fhesouro ou Thesom·aa·ias , sob a pa·esidcncia, n'mrucllc 
do Dia·ectoa· Geral I(Ue n Ministro designa a·, c n'cstas do 
rcsJlcctiro Inspect01·. 

A•·t. 6." O Minista·o da Fazenda na Côrte, e os 
11residentcs nas (lr·ovincias. nomearão t1·cs E:taminadot•es, 
hum de cscripta e gl'tiiHIIHitica da lingoa nacimwl. outro 
de arithmctica, c o tm·eciro dos pl'incipios e pratica da 
cscriJllur~lção poa· p:ntid<IS dohr·adas; devendo n"csta parte 
mostrm·-sc o Praticante conhccedot• do1s fol'mulas scguidns 
no Thesouro e Thesournl'ias. 

A1·t. 7. 0 A, hora npruzada ser·ão admittidos todos os 
l,ratic:mtes que puderem ser cxmninm.los no mesmo t.lia, 
c tomarão assento em huma mesa f•·outcia·a i1 dos Exa
miuadorcs. 
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A1·t. S.• Começm·:i o exame JlCia cscripta dictando 
o Examinador· :em ''OZ alta, e escrevendo o candidato 
alguma JliiSSagem de qualquer obra classica. 

O que o candidato assim escrever será immedinta
mcnte apresentado ao Presidente, c depois ao Examina
dor Jl que _ podcl'á fazer as necessar·ias perguntas sobre as 
tli\·crsas partes da grmnmatica. 

Art. 9,0 Do <mesmo modo, e em acto snccessivo 
ser:i feito o e.xmne dns outras nwterias, devendo ·o cnn
clidalo não só rcsoh·cr· por· cscl'ipto os problemas de ori
thmctica c ele escr·iptm·ação, que lhe forem dudos peJo 
Exnn\ÍnmiOI', como J'espondet· vcl'lmlmcntc iís perguntas 
que •~stc lhe fiw1·, tanto sobre a thcoria das ope1·ações, 
cpw hom•ct· prnticado, como sohrc os princípios geracs 
d'cllas. 

A1·t. 10. • O exame de cada matel'ia durarit o tempo 
que o J~x:uninador· parecer nccessario, quando nfto seja 
Jli'OI'Ogado pelo Presidente, 'I"" poderá tamhem indicar 
ouu·as qucstücs, CJUC <lerão SCI' Jli'Opostns, ou mesmo 
Jlropo-las. 

O candidato dcn!r<í datar c assignar n cscripta c 
OJlCl'li:ÇÕCS CfiJC ti\'CI' Jll'aticado. 

A1·t. :U ,o Findos os exames ficarão os Examinadores 
R(Js, c Jlassm·fio a conferir entre si sobre a ••ppro,·ação, 
ou desappi'O\'ação de cada hum dos candidatos; devendo 
dar por cscripto o seu parecer sob1·e a capacidade de 
cada hum d'cllcs, á vistn das provas csc1·iptas e oracs, 
com as razões em <Jue fuudmnentarem o juizo fJUe fo•·
marcm, e as notas de ll)l}li'O\'açiio ou rejll'ovação que derem. 

A fm·nnrll1 dns not<IS scni a seguinte: 
llom . JlOI' tantos l'otos: sofl'l'ivcl po1· tantos I'Otos: 

nflo satisfez por tantos \'otos. 
Art. 12. o Este parecer scrh apresentado com os mais 

papeis do exame ao Ministro da Fazenda, de1·endo o Pre
sidente do concurso interpor tnmhem o seu Jlíli'Ccer por 
C'SCI'Íplo. 

Art. 13." GoncOITendo diversos Jn·etemlentes a hum 
uwsmo lngnr, c obtendo todos ou mais de hum. igual 
olpJH'O\'açfio, sení escolhido o CJUC por oulrns cil·cmnslan
c-i:•s JWrrccr prcfcl'in•J. 

Do mc:-mo modo se Jli'OC('dcní, se fm· mnis de hum 
o lu~a•· que homc1· ele preencher-se~ c suJH'l'ior uo nu .. 
IIH'I'O d'rfh.'S O tJe ('illllfidHlUS igiHifllll'lllt~ h:tlJiJittUIU~. 



Art. 16. • Aos exames feitos no Thesouro assistirá 
hum Official da Secretat•in d'Estado dos Negocios da Fa
zenda, que o Ministro designar, para lavl'ar em livro pl'O
prio buma acta dos que se fizerem em cada dia , a qual 
conterá a integt•a dos parecct·es dados pelo Presidente c 
Examinadores, e serã assignada por elles. Nas Tbesou· 
rarias servir•ft hum OffiChll da Sccr·ctaria dcsigmulo pelo 
Inspector. 

ArL 15. • Os concursos para o preenchimento das 
vagas de [J,os Escriptnrarios na~ Thcsom·arins de 1.a ordem 
poderão fazer-se ·no Thcsonro, quando assim convênha. 

Art. 16." S1io apj1licavcís a todos os concut·sos, que 
se Jizer·em pal'll preenche•· ns lagas, (jUC existirem no The
souro e Tbesourarias at~ que sej1io preenchidos os quadt·os 
de seus Tespectivos empregados, as disposições d'cstas Ins
trucções nos AJ'lS. 1. 0

, /),
0

, 5. 0 , 6, 0
, 7, 0

, s.o, n.o, 1.0. 0
, 

1J, 0
, 12. 0

, 13.° C 1/t.0 

A•·t. 1i,0 Os cx.mncs c concursos, de que tratão os 
At·ts, 2. o c !r. o, scriio feitos nos dias mar·cados, ua .Côrtc 
pelo Ministt•o da Fazenda, e nas Províncias pelos lnspe
ctores d:ts Tl1csoumrias. 

Rio de Janeiro em18 de Dezembro do 1850. -Joa
quim Jo.w'· }l(ldrigw·.~· Tnrrf's. 

- --·~-~-

DECRETO N.' 7h5- d" 18 dr Dezembro de 1850. 

/Jrdartl quar.c. o.c. cmolumcnlos qHc tktcm ltl'ar os Scrrr
tarios· da.~ Camarm• tlfzmicl]Jars pda.c. bu.c.cm• qur. 

fizerenz para sr JHtssarem Ccrtidiir.c.. 

Limitando-se a Lei do 1. • de Outubt·o de 1828, no 
Art. í9, a dctel'minar (jlle os Secl'f!tarios <las Camaras 
Municipacs percebão pelos Certidões os mesmos emolu
mentos taxados por Lei aos Escrivães, sem fazer expressa 
menção dos r·elali vos {ts buscas quando as Certidões forem 
de ncgocios passados ha mais de trinta annos ; c Tendo 
consideração {I g1·ande diO'crcnça que ha entre os Esct'ivãcs 
c os Secrctarios das Ctunm·as 1\lunicipaes , não sendo dn 
modo algum applicuvcl a estes a razão pot• lJUe no Uegn
lamento de 10 de Outnht·o de 175/t se pet·mittio Mtnellcs 
lf•v;u·t~lll o qnr njnsla~SI'IIl eom as pnrlf~s Jwlas huscns dt~ 
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mais de trinta onno• : lld JIOr hem lledarm• qttc an~ 
ditos SeCI'elarios competem pelas buscas, «fue não exce.J 
derem de trinta annos , os mesmos emolmnentos etoe cstlio 
marcados aos Escrivães ; mas que de trinta annos por' 
diante só devem levar de huscu qnatro mil réis c nunca 
mais , por Jnaio'r qne s~jn o numet·o de anno~ • na con
formidade do que se achn estabelecido Jlela Lei de h de 
Ontnht·o de 1831 para o Cnrtorario elo 'fhcsonro Nneio· 
nal. e adoptado nos Regulamentos das diversas Secre
tarias d'f.stado. O .Visconde de Mont'alegre ·• Conselhei
ro d'F.stado , Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro e 5cCI'etario d'J~stndo dos Negocios do lmperio ~ 
assim o tenha entendido , e laça executa•·. Pnlacio do 
Rio de ,lancio·o em dezoito de J)ezembro de mil oitocentos 
e cincoenta. vige.simo 110110 ela JndeJ>endencia e do lm
)Jrrio. 

Com a llnbl'ica ele Sua Magestadl! o Imperador. 

J'i:•rolltlt· dl' tlfont'nlrgrr. 

!I 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERJO DO BRASIL. 

1850. 

TO!IO 13. PARTE 2.• SECÇÃO 58.• 

DECRETO N. • 7h6 - de 2'1 de Det.Cmlll"o de 1850. 

Concede a Roberto João Ripper de Ca.<tro Jn·i••ilegio "'"
dusiro por dez amws para o fabrico e venda de lmma 
marldna de sua im:ençtio, pela qual, e por mt'io ria 
força de dois homens, liC consegue de.'icmcar, abanar 
e brunir oitenta arroba.~ de caj{! em dez horas. 

Hei por hem, de conformidade com a .~linha Jmp"
rial Resolucão de 18 do corrente mez, tomada soba·e Con
sulta da Secção dos Ncgocios do lmperio do Conselho 
d'Estado de 9 do mesmo mez, Conceder a Uoberto João 
Hipper de Castro privilegio exclusivo pot· tempo de dez 
annos para o fabrico· e venda de h uma machina de sua 
invenção (conforme os desenhos e tlescripção que apre
senta, e que ficão archivados no Archivo Publico do 
lmperio em ohservancia do § 2. • do Art; h. • da Lei de 
28 de Agosio de 1830), pela qual, e por meio da força 
de dois homens, se consegue descascar, abanar c brunir 
oitenta arrobas de café em dez horas. O Visconde de 
Mont'alegre , Conselheiro d'Estado, Presidente· do Conselho 
de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
do lmperio, assim o tenha entendido , e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e hum de Dezem
bro· de :mil oitocentos c cincocnta, vigesimo nono da In. 
dcpendcncia c do lmperio. · 

Com ~ ltuha·ica de Sna Magestadc o Imperador. 

Vi.<ronrlr dr Mnnl'tlfr,qrt•. 

------------------------~~------~~ 
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COLLECI/ÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIT~ 

i850. 

TO'dO :1:1. PARTE 2.• SECÇÃO 5U.• 

llEGRE'I'O N. • 7/a7 -de 2/t de Dezembr·o de 1850. 

App,·m:a o llegufmnrnto para a Rtpartirün Ht'f'(t•sinstint 
ffo R:rrrt'ito. 

Tendo ou\·ido a St~ccão de Guerra (l Marinha do 
Conselho 11'Estado. Hei pÔr hem Approvar, uos tl'rmos 
do Artigo decimo do Decreto uumero · I(Uinhentos •lna
t·enta e dous de l'Íntf! e hum de Maio Uo cm·rentc anuo. 
o Regulamenro para a Hepat·tição .Ecclesiastica do Exer
cito, I(Ue com este baixa , assi~nndo por Manoel Felizardo 
de Sousa e Mello. <lo ail'n Conselho, Minisu·o c Secr·e
tario d'Estado· tios Negodos da Guerra, qnc assim o tenha 
t!lltendido, e expe<:a os despachoS necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em ''iute e IJuatro de Dezembro de 
mil oitocentos c cincoenta, vigesimo nono da Indeprn
.:IPncin e do hl\pc•·io. 

Com a 1\nbr·ira de Sua Magestade o lmpel'3dor . 

. 1/annrl l"rli:al'do 1k Snu.<a r Mfllo. 

lle,qulamento 71111'11 a llepartirtio Ecc/esiastica do B:rrr
cito, approrado pol' Drcl'cto desta mesma data. 

Art. i.• Haverá quatt·o Classes de Capellães do 
Exercito: 1.• dos Capellães elfectivos: 2. • dos aggrrga
dos : 3. • dos avulsos: 4. • dos reformados. 

S i. • Só podem pe_rteucet• á primeira Classe os Ca• 
pellães capazes de todo o serviço de paz c de güena. 

S 2.• Passarão I>ara a segunda os Capellãcs da pri
meira Classe : 

1. o qne esth·crcm empre·gados pot' mais de hum nnno 
1'11\ SPI'\'i(.'O nlhrio ;.;o ele Ca11r.llão militnr. 
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2. o «JUC, por molestia continuada JlOl' mais de hum 
anno, se acharem impossibilitados de prestar scniço activo. 

3, 0 CJUC.- por SC acharem prisioneiros de guerra, es-
tiverem ausentes do Exercito por mais tle hum anno. · 

S 3 • Pertencerão ,; terceim Classe os que, aclmn
do-sc incapazes de serviço activo de paz c de guerra, 

·JJudcrem llinda prestar serriço moderado; bem como aquel
lcs que dcYCI'CIII sc1· collocados n'esta Classe, segundo o 
disposto no Artigo 2." § 2." do DecJ·eto N. • 260 do 1.• 
<le Dezembro de 18/rl. 

.S 6." Pertencerão á quarta C:lasso os Capellães refor
mados. 

Art. 2, 0 Só terão direito 11 ,·ollar á primeira Classe 
ns Capeli:ies pc•·wncentes f1 segunda; mas os ela te•·ceit·a 
•~ <JUal'fa Cl;~sses não porlerfto cntrm· em nlguma das outras 
tluas. 

Art. :;, u Ninguem serf1 admittido no Exercito como 
Capellf10. em tnaior ~Taduaçfio qne a de Alreres, nem 
poder/1 ser· IH·omm·ido ;í ~d" 'fN;entc, $em t.cr servido 
tlcz annos clfectivos u'~tquclla grmluação; ne111 a de Ca
pillío, sem ter scl'Vido outl'os dez artnos clfcctivos na de 
Tenente: não se contando em ambos os casos o tempo, 
fJtle pelas. teis não hc consider·ado de set'\'iço. 

Art. 6.• Poderão todaria ser pronJoYidos ante• do 
referido tempo, os Capellães que o merecerem , por scr
•·iços relevantes prestados em Campanha, c publicados 
"111 Ordem ·do dia do Commaudanto em Chefe de força·s 
em operações. 

Art. 5.• Ainda •1nc haja vagas das gmduaçõcs de 
Tenente ou C:1pitão ~ não poderão Sf~r preenchidas, se 
mio hou•·cr Capellãcs com o tempo de serviço detcrmi
mulo no Artigo antecedente, c rJuc cstejão no caso de 
sct· promo\·idos. 

Art. ü." O numei"O dos Capellães elTectivos , ou de 
pl'imcir·a Classe, não excederá de vinte e quatro, cuja 
sexta porte pode1·á ter a graduação de Capitão, a quarta 
pa1·te a de Tenente, e o resto a de Alferes. 

Art. 7. • Somente os Corpos moveis do Exercito 
terão Capellãcs clTcctivos: nos Corpos fixos, Fortalezas, 
c I~stabclmnimentos 1\lilitaes sen'il'ão os de segunda Classe, 
em quanto não cntrarl'!m Jlill'il a primeira; hem como os 
da lr.rcciril Cli!SSc, f! na falia d'esh~s os C:tpellãP.s con
trntmlos. ::;r.rM gradua~:clo milit:n·. 
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Art. 8. • Os Clerigos Regulares não serão ndmittidos 
como Capellães eiTectivos nos Corpos moveis do Exercito , 
nem terão Patente de posto militar: he licito porêm 
contrata-los ·para servirem nos Corpos fixos, Fortalezas, 
e Estabelecimentos Militares, quando apresentem licença 
para este fim dos respectivos Superiores. Os que actual
mente existirem, tendo a rcfe1·ida Patente, serão conser
vados. 

At·t. !l.' Os Capellães Miltares são considerados como 
\'ct·dmleil·os Pm·ochos tios Corpos em que sei'Vem , e seus 
du,·eres principacs são : dize•· Missa ás Tropas, confes
sa:..tns, dirigi-las em todos os ·actos religiosos-, hem como 
nos principias da boa moral, com·encendo-as sobretudo 
com o seu exemplo; acudir com os- soccor•·os da 1\cli
gião aos cnfe•·mos c moribundos , cncommemlar ~ e acom
lmnhar os mortos a seus jliZigos , sem que por tacs netos 
t·ecebão estipendio algum, 

At·t. 10." Os Capellãcs ciTectivos do Exercito tct·ãn 
Patente cot·rcspotúlcnte á sua graduação, da qual não 
serão privados senão por senten~n proferida em juizo 
competente. Gozarão das honras correspondentes á grn
duação de seu poSto, c perceberão o soldo e mnis ven
cimentos que competem aos Officiaes combatentes de igual 
Patente, da Arma em qne scvil·em, tanto em tempo de 
paz, como no de guert·a ; com a diiTerença , porêm , de 
<JUe a gratificação a<ldiccional ser;! a que for marcada pelo 
Corpo Legislativo. 

Art. H. • Devem usar dos distinctivos seguintes : 
presilha e bol'los de li o de ouro no Chapéo, laço nacio
nal. c banda de retroz roxo com borlas de oito pollcgadas 
de comprimento c grossura proporcional; sendo pant os 
de graduação de Alferes as borlas com pêra c ft·anjas do 
mesmo rctroz, para os da graduação de Tenente as borlas 
com pê1·a de om·o e fraojas tlc tios de prata; e para os 
da graduação de Capitão as borlas com pêra e fl'3njas 
<le fios de ouro. 

Art. 12. • Os mesmos Capellães gozão do fôro mi
litar, e são sujeitos em tudo á disciplina 110 Exercito, c 
subordinados aos seus superiores, podendo ser presos 
por ordem d'estes, quando deixarem de cumprir as suas 
obrigações. . 

Art. 13.• São applicavcis aos mesmos Capellães todas 
'" disposições das Leis militares, que concedem isenções , 



mct·cez, c favores ao Officiaes militares combatentes do 
Exercito, com excepção da Cruz da Ot·dem , que , segundo 
o Alvará de Hl de Dezembro de i71JO' COlllJlele aos om
ciacs do Exercito. 

Art. 1á.• Serão matt·iculudos no Livro Mcsu·e par
ticular dos Co•·pos onde tiverem praça , bem como no 
Livt·o Mesu·e gemi dos Ofliciaes do Exct·cito, da m.esma 
fúrma · que se pratica com estes Oniciacs; c scl'flo com
pl·elwndidos nas inl'OI'UHtções semcstl'aes das 1\uto•·iüadcs 
Militm·es, segundo as disposições· em vigor. 

Palacio do 1\io de .Jaucil·o em 2/t de Dezembro de 
1850.- il!alloel Felizardo de Sousa c !llello. • 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO llii.ASIL. 

1850. 

TOMO 1.3. r A r. TE 2. • SE!:ÇÃO 00.' 

llECl\ETO N." i /18 - de 30 de Dezcmbt·o de 1.850. 

Autorisa p Ministro e Secretario d'Estado dos 1\'egorio.< 
do Imperio ·" cti.<prndcr 110 exerticio ainda a/Jerlo do 
18611 -1850 rom Ajm/as de custo de .,.inda ao., De
putados ''" 8." Lrgi.<latum a qwmtill ele 211. 200;j))OOO, 
a[,1m. ela sonmut. pm·a e,\/se fim ctmsianada na Lri .'Y .';, 
580 de !l de Setembro ele 1850. 

Attendcndo ;.'1 insnfficicncia do credito «.~onsignado pela 
Lei N. o áS H de n <I c Setembro ultimo 11m· a pagmucuto 
1le Jljudas de custo de ''inda aos Deputados da oital'a 
Lcgislatnra , c ;:"1 urgente nccesgidndc de satisfaze•· esta des
pcztt : Hei pot· hem, Tendo ouvido o Conselho de Mi
nistros, na conrortnidade tio § 2.' do Art. 6. • da citada 
tei. Antorisat· o Ministt·o c Sect·ctario 11'Estado dos Ne
godos do lmpcrio a disltender com aquelle ohjecto no 
exercício ainda aberto de 186!1-1850 a quantia de vinte 
c quatro contos c duzentos mill'éis, nlêm da quota para 
o mesmo lim consignada na sobredita Lei; deverido :este 
credito supplemcnuu· ser opportunamcnt.c incluido na )li'O· 

posta <1ue houvet· de .. ser presente ao Corpo tegislativo, 
para set· definitivamente approvado. O Viseonde de l\lont'a
legre, Conselheiro d'Estado, Pt•esidcnte do Conselho de 

· Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do 
lmperio .• assim o tenha entendido, e faça executar. Pala
cio do Rio de .Janeiro em ti'Ínta de Dezembro de mil 
oitocentos c cincocnta, \'igesimo nono ·da lndcpcntlencia 
c do Impet·io. 

Com a 1\ubdca de Sua Magcstade o Imperador. 

' 
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DECRETO N.• 71JO- de 30 de Dezembro de 1S50. 

Autorisa o Alinistro e Secretario d'Estado dos 1Vcgodo.• 
do Jmperio a di.o;pender, uo exercic:io 11iuda abrrto 
de 18h9--1850 com "·' Camams Lrgúlatims do Im
prrio e ·"'"·' S•crrtaria.•, a quantia de 11.' 383. IJ72.J1'020, 
11/t

1m da somuut para r.~.w· fim con#gnnda ua /.,('i 1\'." 
iH!a r/c 21> de Outubro tle 18h8. 

Attcndendo á insumciencia do Cl'edito votado nos 
. paragraphos 17 c 18 do Art. 2. 0 da Lei N.• M:IJ di! 

2S de Outubro de 18laS para despczas com as Cama
ras Legislati\·ns do Irnperio c suas Secretm·ias; e sendo 
urgente :J necessidade de satisfazm· laes despezas : Hei 
por hem, Tendo ou rido n Conselho de Ministros, na con .. 
lorauidadc do § 2." do Art. !J.• da Lei N.• 5811 de O,de 
Setembro ultimo, Autorisar o Miuistro e Secretario d1~ 
Estado dos Nrgocios do Jmpcrio a dispcnder com este 
ohjccto uo exerci cio ninda ahcrlo tlc 1Slt0 -1850, nh'!m 
da som ma JHH'a t;.1l fim consignada na solwcdila te i N." 
51 la .. n quantia de trezentos oitenta c trcs contos (JIIa
II'Ocentos setenla e dous mil seiscentos c vinte réis, sendo 
cento quarenta c fl•cs contos setecentos c quatro mil 
seiscenros noventa c dons réis com a Gamara dos Se
nadores c sua Scc•·etnri~l , c duzentos trinta c nove contos 
setecentos sessenta c sete mil novecentos c vinte oito réi!lõ 
com a Camara. dos Deputados c sua ScCI'ctaria; dc,·cndo 
este credito supplemenlat· se~· opportnnamente incluido na 
proposta que houvet· de sca· presente ao Corpo Legislativo, 
para ser delinitimmentc "Jlfll'ovarlo. O Visconde de Mont'a
Jegre, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de 
Ministros , Ministro e Sect·ctat·io d'Estado dos Negocios do 
lmperio, nssim o tenha entendido, c faça cxeclllm·. Pa
lacio do l\io de Janeiro em tt·inta de Dezembro de mil 
oitocentos e cincocnta , ligesimo nouo da lndependencia 
" do lmperio. 

Com a 1\uGi'ica de Sua Magestadc o Imperador. 

l'l$f'{lndc dr Mrml'lllr,Qrr. 
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Errata ao 

DECRETO N. • 681. - de 10 de Junlm de 1.85() • 

§ 1.. o do Artigo :ih , onde diz - Actos que se funda
rem, &c.,- em hogar ·de 10 réis -lea-se 100 réis. 

Art. 67, em lugar de Bulia de impedimento de matrimo
nio, &c., - lea-se Dispensa de impedimento de ma
trimonio. 

E no lim do mesmo Artigo , no periodo - As dispénsas 
e licenças, &c.,- Supprima-se a quanlia de 10.tp000 
fJUe se' acha em frente. · · 

'.Ílo:.. ---------------~--""'!"---------




