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N.• t .103. - Decreto de 3 de Janeiro de 1853. -
Funda no Porto da Cidade do Hio de Ja
nciro hum Hospital com a denominação 
de Hospital 1\laritimo de Santa lsahcl. .. 

t\. o 1.10[J. - Decreto ele 3 de Janeiro de 1~53.
Dú nO\o Rq:ptlamcnto para os Hospitacs 
da Armada ......................... . 

N.o l.HLj.- Drcreto de 5 de .Janeiro de1Sf)3.
Autorisa a incorporaç5o c <lpprova os Es
tatutos do Banco Conunerci;d uo Par:í. 
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com algnmns :tltPraçôcs. . . . . . . . . . . . . . . :13 
N. 0 1. 106.- Decreto de 8 ue Janeiro de 1853. -

Allre ao 1\linislerio do lmperio hum cre
dito cxtraordinario ele 30. ooo,rooo para 
tlc~pczas com prol"idencias sanil:lrias kn· 
dentes a atalhar o progresso da fehre ama
rdla, c a soccorrcr os enfermos neccs-
~itados....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

l'\. 0 f. 107. -- Den!'lo de 23 de JanPiro d1~ 18fJ3. -
Mauda proceder a nova eleição de Juizes 
de Paz 111 Freguezia do Santa Maria da 
lloca do ~fonte na Pro\"incia de S. Pedro. [JS 

N.• l. tOS. -Decreto ue 23 de Janeiro de 185:3. -
~landa proceder a nova eleição para Juizes 
de P<tz na Freguczia de Taim na Provin-
t·ia de S. Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &n 

N. • J. 10~1 - l><'crf'to de '20 de .Janeiro de 1853. -
Heur11~ o Termo de aiarl'iío ao do Prín-
cipe Imperial, na Proviueia do Piaulry. 50 

J'\.• 1.110. --·Decreto de 2U de .Llneiro de 18fl3.-
J);, nora org<lnisa~·fto {I Guarda Nacional 
tio Munieipio da Villa do Cunello da Pro
,.ineia de ~li nas Gt'J"ii('S .•....•..•..••.• 

N." 1 .1 J 1. - Decreto de 2D de .Janeiro de 1853. --
)) 
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N.• 1.113. 
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Jl:í nu\'a org;~uis:tl,'{io i1 Guarda Nacional 
do l\lunieipio do Presídio da Pro,·incia de 
Minas Geracs ....................... . 
- Decreto de 31 de .Janeiro de 1853. -
l~stabelcce regras sobre os vcncimcJJtos 
das praças de pret do Exercito, c con
dição, em que ficüo, em diversas cir-
cunstancias ......................... . 
- Dccrdo de 31 de .Janeiro de 1853.
Concede a Francisco de Paula Cavalcnnti 
1le Alhuqurrquc c outms, representados 
por seu ba~tante procurador ,João Pinto 
de Lemos Junior, privilegio exclusivo pot· 
vinte :mnos para a nnvrgnção por vapor 
r•Htrc o JlOI'IO da Cidade do l,lccife até 
o de l\Incerú ao Sul, c atc1 ao da Cidade 
da Fortale~~ no N ortr~, com di versas es-

52 

calas pelos portos intcrmedios......... 53 
N.' 1 .11 lJ. - Decreto de I O de F1•vereiro de 1853. -

Aurorisn :1 prorognçr.o dos prazos para 
consumo da polrora, e 1'111 g1~ral das nut
niçõc•s c jH'II'rehos de guerra.......... 58 

N.• ·1.115.- Decrelo de~ '1!) de~ F1~vereiro de~ 185:~.
Ante1ris<~ o ~Iiniqro c Secretario d'Estado 
dos N1gocios da ,Justiç:J, a dPSJH'tHlcr no 
exercício de 185'2-1%3, alêm do cre
dito rotado , m:lis a quanti:J de cincoenta 
f'Ontos de réis, com a repressão do tra-
fico de A fric:mos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

N. o J. 'll G. - Dcneto de 1 \J de Fnereiro de 1853. -
Autoris;~ o credito supplcmentar de réis 
103 35D,r'8ült, para o I'X('ITicio de~ 1852-
1853, na fórma da TalH'Ila que com este 
baixa..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

N." 1.117. -Decreto de1DdeFevcrcirode185:t
Or~;aLJisn a Cn:1rda Nacional do l\lunici-
pio de Itahira da Pnnincia de Minas Geracs. Ol 

N.• 1.118.- J)ecreto de 1\) de~ F(•verciro de IS:l3.
Organisa a Guarda Nacional do ~luuicipio 
dP .Taguaripe da Província da ILII1ia. . . . >J 

1\. o 1 11 \). -Decreto de 1 D de FP\'creiro de I SG:l. -
Orgauisa a Guarda l\arional do :\Juniripio 
de l!<tparica da Pro\ ÍIH'Íil da lLii1ia.. li:J 



N.• 1.120.- Decreto de lV de l'el'creiro de 18h:\. -
Organisa a Guarda Nacional dos 1\luniei
pios de Caxias, c S. José da Pro1ineia 
do Maranhão...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 

N.• t.t21.- Decrelo dr, 19 de Fen•reiro de 1R53.
Cqpn isa a Guarda Nacional dos 1\lunici
pios de Codú e Coroalá da Prol'ineia do 
l\laraniJão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. • i.122. - Dt•erclo de 1\J de Fevereiro de 1853. -
Organisa a ~arda Nacional dos 1\luuieipios 
de Yilla Franca c Monl'a!Pgrc da Província 
do Pará, e <lllli<'Xa os referidos ~lunieipios 

·ao Commando Superior dt• Santaren1, A leu
quer, Ohidos. c Faro da mcs;na Pro1incia. (jj 

N." 1.123.- J)perclo de ID de Ft•Yerciro de 1853. -· 
Cr<'a huma Cadt•ira de Prinwiras L!'lr;ts 
para MPninas na Fr,•guczia da Lago;~.... ()~, 

N.• 1. J 2/J. - Dt·ercto d(' 21 de Fel'f•reiro de lS53. -
Conce.lc a Fclieiano Praks pri1il!·gio cx
clusilo por ~eis annos para a construe
ção de alamhifJllf'S de sua inrenção tli~s-
tinados ao fabrico de aguard<~llli'....... Gt) 

N.• f. 1.25. - Decreto de 2ü de Fererciro tk 1:1:>:1. - -
l\larca o nneimcnlo do CarcerPiro da 
Cadt~a da \'illa de ltajuhú da l'ro\incia 
ue 1\lin;ts Ger;tes.............. . . . . . . . 07 

N.0 1. 1.26. - Dt•crcto de 2ti de Fen~rl'iro rlP ·) 85:L
Organisa a Guarda Nacional do M11nieipio 
de InhamhuJH~ da Prol'incia da Bahia... >> 

N. 0 1.127. - Dcen•to de 2ü dP Ferereiro dP 185:L
Crea a H!')Jarli~:üo de <)uarlel-~l!•slrc Ct~-
ueral, e ngula as suas funct:.ões....... GS 

N.• !.128.- llecrclo de ~0 de Fe1erPiro de 185:L
Con!'Pde a Camillo <I•~ Gollrcdo pri1ilt•gio 
c:\clusi\·o por tempo di~ dc1. annos p:tr:t 
11~0 da marhima de stt;J iun·nt;ão dc>sti
uada a Jlj"('par:lr a pc•dra para o c:tl\:a-
lll!'lllo. :-,t·gmJdo o sys~PIIIa de ,\Ltc- \tLttn. 7iJ 

N.• 1.12!!.- Dcc'J"clo de 5 dt~ .\lart:o th• ·1S."J:l. -· 
.\l;r·,~ ;:o ~lilti·;l<'rio do lntpr•rio litllll rr,•
dito t'\lraordin:trio dt~ 1 ;_l(j. /tft7 ·:':)(ifJO para 
occOITt'r its dt'SJH'Z:t~ <'Oill o Tlt!'atro l'ru-
' i:-!>tio. . /li 



~'~." 1 130. ---lJecrllo de 12 de i\Iarço de 1853.
Regula a revisão aunual do alistamento 
da Guarda Nacional, e contêm diversas 
providencias sobre sua orgauisação...... 77 

N." 1 .131. -Decreto de 12 de l\Iarço de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional da Villa da 
Granja na Provincia do Ceará. . . . . . . . . 87 

N. o 1.132. -Decreto de Hl de Marco de 185:~. -
Marc:a hum prazo para ·o recurso das 
multas imposta5 pelos.Jnspectores das Al
fandegas c AdministradoJ'('S das Mesas de 
Consulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

N. o 1.133. -Decreto de 23 de Marco de 1853.
llcduz a 5 por "lo a taxa ·dos direitos de 
exportação. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

N. o 1.13la. -Decreto de 30 de Marco de 1853. -
Dú novos Estatutos aos éursos Juridicos 
do Imperio................ . . . . . . . . . . 92 

N. 0 1.135. -Decreto de 30 de Março tle 1853.
Manda supprimir os Arts. 1:~, '1!1 c 2lt do 
Plano que haixou com o Decreto N. u 

351 de 20 de Abril de lSlala, para a re
forma da Sccrttaria d'Estado dos NPgo-
cios d~~ l\lariuha, c observar em seu lugar 
certas disposições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1li9 

N." 1.13G.- Decreto de 30 de Março de 18f>3.
Antorisa a incorporação, c approva os 
Estatutos do Banco llural c llypotlweario 
do llio de .Janeiro, com algumas altera-
ções ................................ 150 

N. • L 137. - Decreto de 2 de Abril de 185~. -
l\Iarea a iudcl!lnisação que derem perce
ber os IJ,~putados das dilfercutes Proviu
CI<IS, por S(~Ssiío illlllllal, para as despe-
zas de Yinda e volta .................. H>!J 

N. o 1. 138. -- DPcreto de 2 de Abril de i85:t -
l\lauda cstahel('cer lnun Asylo para os in-
v;didos da l\Iarinha ................... '165 

N. o 1.1 :1\J. - Decreto de G de Abril de 185:L -
Extingue a Dir,'ctoria Geral de lndios na 
Provincia d·~ SPrgipe ................. 169 

N. o 1.1/aO. -- (),·ereto de ·I t de Abril de J s;>3. 
Crt'a Est;1~·ücs lisca('s nas Frolll<'ir;ls do 
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(jruguay c do J<~guarão , na Prol incia de 
S. Pedro do ltio G raude do S ui ; do Pa
raguay, na de 1\lato Grosso ; e dá pro
,·idencias tendentes á fisca)jsação das mes-
mas Estações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

N.• t. Ht. -Decreto de 11 de Ab1·il de 1853.-
1\landa obsenar o Hegulamento para a boa 
guarda e conservação dos naYios do Es-
tado, que forem desarmados .......... 173 

N.• 1. U2. -Decreto de 11 de Abril de 1853.
f.oncede a Thomaz José tle Castro c Com
panhia pri,·iiPgio cxclusiro por tempo dt~ 
oito annos para o fabrico dr~ can< s para 
a conducçào de cargas, segundo hum noro 
systcma de que são inrcutorcs. . . . . . . . . 18fJ 

N. • 1 .U3. - Decreto de 12 de Abril de 11-l53. -
1\landa executar a respeito dos Agentes 
Consulares e subditos do Ducado de Parma 
as disposições mencionadas no An. 2!1 
do Hegulamento a que se refere o De
creto N. • 855 de 8 de Novembro de 1851. 18G 

N.• 1. tM. -Decreto de 13 de Abril de 1853. -
Eleva a(l dobro a gratilica~~ão de trans
porte aos Officiaes do Corpo de Enge-
uhriros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

N.• i. H5. -Decreto de 13 de Abril de 1853. -
Abre ao l\Jinisterio da Fazenda hum cre
dito supplementar de 612. 653-ij')h70 para 
o exercício de 1851-1852. . . . . . . . . . . . » 

N.• 1 .1l.t6. -Decreto de 13 de Abril de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do l\lunicipio 
do Grão Mogor da Província de 1\iinas Gc-
t·aes . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

N.• t.U7. -Decreto de 13 de Abril de 1853.
Organisa a Guarda Nacional tlo l\lunicipio 
do Rio Pardo da Província de Minas Gc-
raes.................. . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.• 1.1lJ8. - Decreto de 13 de Abril de 1853, -
Organisa a Gunrda Nacional do l\Iunicipio 
de 1\linas Novas da Provincia de Minas 
Geraes .........................•.... 190 

N. 0 i.tlJ9. -Decreto de 13 de Abril de 1853. -
Crea na Diocese de Cnyahú lmma Cndeira 



\111 

tll' Theologia Dugmalica c Moral, c marra 
o rrspec!i \0 ordenado. . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

1\:. • t. H>O. - D1•crcto de 1:~ de Abril de '1853. -
Abre ao. l\Iini~terio do Imperio hum cre
dito cxtr<:~ordinario de 50. [J50.j!)OOO para 
pagauH•nto cl<1s ajudas de custo de vinda 
e rolla <los Deputados na 1.• Sessão da 
uona Legislatura. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

N. • 'I. 'I fd. -Decreto de '13 de Abril de 1853. -
Approva os Estatutos da Companhia de 
S•·guros contra iuccndios, denominada
In tcrcsse Publico - crcada na Cidade da 
Bahia ...............•............•.. 1!l~ 

N." I .lõ2. - Dccrl'to de 13 de Abril de 1853. -
Abre ao Ministerio da Fazenda hum cre
dito supplementar de G7D. 5H4,;t'387, para 
occorrcr ú maior despeza calculada para 
o exercício de 1852--1~,53 ............ 1!lD 

N.• 1.153.- Decreto de 13 de Abril de 1853.
,\ brc ao l\linisterio da Fazenda hum cre. 
di lo ~upplementar de 434. 432.'iJ"1G7 para 
o exercício de 1850 -1S5l ........... 200 

!'\." 1.15/t. - Decreto de 15 de Abril de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional dos Municí
pios de S João d'.ElRei, S. José, LaHas, 
c Oliveira da Província de Minas Ceracs. 202 

N.• 1.155.- Decreto de 15 de Abril de 1853.
Organisa a Guarda Nacional dos Municípios 
de Tamanduá , Formiga , c Piumhy da 
Província de Minas Geraes ............ 203 

N. • 1 .15G. -- Decreto de 15 de Abril de 1853. -
Organisa as Guardas Nacionaes dos l\lu
nicipios de llacpendy , Christina , e Ayu
ruoca da Província de Minas Geraes.. . . . 20lt 

N." 1.157.- Decreto de 15 de Abril de 1853.
Organisa a Guarda Nacional do Município 
do l\lar de Ilespanha da Província de l\linas 
Geraes ............................. . 

N." 1.158. - Decreto de 15 de Abril de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional dos l.Uunici
pios da Campanha c Itajuhú da Província 
de !\li nas Geraes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

N. 0 1.1fi!l.- 1>rcrl'tO de 15 de Ahril de 1853.-



IX 

Organisa a Guarda Nacional do Município 
de Paracatú da Província de Minas Geracs. 206 

N.• 1.160. -Decreto de 15 de Abril de 1853. -
~.:: , Organisa a Guarda Nacional do Município 

da Villa Nova da Rainha da Província da 
Bahia .•.........•................•.. 207 

N. • 1.161. -Decreto de 15 de Abril de 1853. -· 
Organisa a Guarda Nacional do Município 
da Jacobina da Província da Bahia. . . . . n 

N.• 1.162.- Decreto de 15 de Abril de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do Município 
de Nazareth da Província de Pernambuco. 208 

N.• i. 163. - Decreto de 15 de Abril de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do Município 
do Limoeiro da Província de Pernambuco. 209 

N.• 1.16.&. -Decreto de 15 de Abril de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do Município 
do Páo d'Aiho da Província de Pernam-
buco . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . >> 

N.• 1.165. -Decreto de 15 de Abril de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do Município 
de Santo Antão da Província de Pernam-

. buco •••....•....................... 210 
N.• t.t66.- Decreto de 23 de Abril de 1853. -Au
,,.. . torisa o credito supplemcntar de 150. ooo.m 

para as dcspczas do Ministcrio da Guerra 
no corrente exercício. . • . . . . . . . . . . . . . • 211 

N.• i. 167. -Decreto de 23 de Abril de 1853. -
Abre ao .Ministerio do Imperio hum cre-
dito extraordiuario de ü(i. 511.jj'::714 para 
occorrer ás despezas que se tizerão com os 
Theatros de S. Pedro de Alcantara , S. 
Jauuario e Provisorio .............•.• 212 

N. • i. 168. - Decreto de 23 de Abril de 1853. -
Autorisa o Ministerio dos Negocios Estran
geiros a despender no COITente exercício 
de 1.852--1853 na verba -extraordinarias 
llO interior- mais lJ.. 000<i}j000 da nossa 
moeda , alêm do que foi votado para a 
mesma verba na respectiva Lei do Or-
cainento .............•...........•.. 213 

N. • 1.1G9 . .:_ Decreto de 7 de Maio de 1853. -
Dá novos Estatutos ás Escolas de Medicina. 21á 
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N. o 1.1 ':'O. - Decreto de 10 de Maio de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do Município 
de Santa Isabel de Paragnassú da Provín-
cia da Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2la3 

N.o 1.171.- Decreto de 10 de Maio de 1853.
Org:misa a Guarda Nacional do Municipio 
do Hio das Contas da Provincia da Bahia. 2la!J 

N." 1.172.-Dccreto de 10 de Maio de 1853.-
0rg:misa a Guarda Nacional do Municipio 
do Crato da Província do Ceará... . . . . ,, 

N.o 1.173.-Decreto de 10 de Maio de 1853.
Organisa a Guarda Nacional do Mnniocipio 
de S. Bernardo da Província do Cear;í.. 2!J5 

N.o 1.17la.- Decreto de 1!J de Maio de 1853.
Organisa a Guarda Nacional do Municí-
pio de Piracuruca da Provincia do Piauhy. 2[J6 

N. o 1.175. -Decreto de 1ft de l\Iaio de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do Município 
de Valença da Província do Pianhy. . . . . . 2la7 

N. o 1.170. - Decreto de 1lJ de 1\laio de 1853.-0r
ganisa a Guarda Nacion<~l dos l\Iunicipios 
do Priucipe Impcri<Jl c JUarvão da ProYin-
cia do Pia uh y . . . . . . . • . . . • . . . . . • . • • • • >> 

N. o 1.177. --Decreto de 17 de Maio de 1853. -
l\I<JIHla que todos os processos de dividas 
de exercícios anteriores <lO anno financei
ro de 1850-1851 sejiio rcmcuidos dire
ct<~mcntc ao Thesouro N<~cional para o de-
vido exame c pagamento ............... 2la9 

N. o 1.170. (*) - Decreto de 25 de l\laio de 1853. -
.t\pprova os Est<~tntos da Companhia de 
Illnminaçfio a Gaz, fundada na Cidade do 
Hio de .Janeiro ....................•. 250 

N. 0 1 .180. -Decreto de 25 de i\1:1io de 1853.
Hrgnla a porcentagem dos Empregados das 
Rcccbcdorias de rendas internas das Ci
dades do llio de J:Jneiro, Bnhia c Per-
nambuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 25la 

N." 1 .181. - Decreto de 25 de Maio de 1853. -
Extingue o lugn1· de Juiz de Direito do 
Civel da Comarc:J da Capital da Província 
do Pm·á ..•......................•..• 255 

(•) Não existe acto <1lgmn de N." 1.178. 
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N. • L 182. - Decreto de 28 de l\taio de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do Munici-
pio de Barras da Província do Pinuhy.. 256 

N.• 1.183.- Decreto de á de Junho de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional dos Municípios 
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N. 0 f.1H6.- lh~creto de fJ de Junho de 1S53. -
Appro,·a os Estatutos da Compauhia de 
Seguros Marítimos, denominada -- Utili
dade Publica - estabelecida na Cidade do 
Recife .............................. 259 

N.• f..187.- Decreto de lJ de Junho de 1853.
Manda applicar ao morro de Santo Anto
nio desta Côrte as disposições do Decreto 
N.• 353 de 12 «!e Julho de 18lJ5 ...•... 267 

N.• t.t88.- Decreto de 8 de Junho de 1853.
Organisa a Guarda Nacionnl dos 1\lunici
Jlios de S. João e Cabnceiras da Província 
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N.• t. 190.- Decreto de 8 de Junho de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional dos Municí
pios de Piancó, Pombal , Cato !é do Rocha, 
Patos e Sousa da Província da Parahiba. >> 

N.• t.t91.- Decreto de 8 de Junho de 1853.-
. ··;; Orgaoisa a Guarda Nacional dos Municí-

pios de Bananeiras e Independencia da Pro
víncia da Parahiba. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 271 

N.• t.i92.- Decreto de 8 de Junho de 1853.-
Organisa a Guarda Nacional dos 1\lunici-
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pios do l11gú c C<~mpina Grande da Pro
víncia da Parahiba . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 272 

N." 1.103. --Decreto de 8 de Junho de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional dos Municí
pios da Capital e Alhandra da Província 
da Parahiba ....•..•.................. 273 

N." 1.19lJ. -Decreto de 8 de Junho de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional elos l\lunici
pios da Cidade de Areia e Al<~goa Nova 
da Província da Parahiha ............... 27lJ 

N.o 1.105.- Decreto de 8 de Junho de 1853.
Organi~il a Gnm·da N<~cional dos l\lunici
pios de l\Jamanguapc e Pilm· tia Província 
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N. 0 1 .106. -Decreto de 11 de Junho de 1853.
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da Villa de Trcs Pontas da Proviucia de 
Minas Gcraes • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 

N.o 1.107.- Decreto tlc 11 de .Junho de 18fl3.
Proroga <Jté o fim do corrente <~nno o Jll'ilZO 
concedido ú Companhia de Navegação de 
Nictcrohy p<~ra fazer o serviço da carreira 
de meia em meia hora. . . . . . . . . . . . . . . .. 277 

N.o 1..198. -Decreto de 1lJ de Junho de 1853.
Determina que na Emfennaria Militar da 
Província de Santa Catharina seja posto 
em execução o Regulamento de 17 de Fe-
vereiro de 1832 ..................... 278 

N. o 1.100. - Decreto de 22 de Junho de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional dos Municí-
pios de Itnpicurú, Abadia, Pombal, Tu
cano c Soure da Província da Bahia. . . . • 270 

N. o 1. 200. -Decreto de 22 de Junho de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional dos Municí
pios de Santa Barbara e Caethé da Pro-
víncia de Minas Gcraes ............... 280 

N. o 1. 201. -Decreto de 28 de Junho de 1853. -
Concede a Nathaniel Sands e Companhia 
privilegio exclusivo por cinco annos para 
o fabrico e venda de chapas de ferro de 
sua invenção para serem applicadas aos 
moinhos excenti·icos de despolpar café c 
descascar arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
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N.• 1.202. -Decreto de 28 de Junho de 1853.-
0rganisa a Guarda Nacional do Município 
de Alcantara da Proyincia do Maranhão .. 281 

N.• 1.203.- Decreto de ?8 de Junho de 1S53. -
Organisa a Guarda Nacional dos Municí
pios da Capital , Santos , S. Vicente , Santo 
Amaro , Parnahiba e ltanhaem da Provín-
cia tle S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 

N. 0 1. 20lJ. --Decreto de 2 de Julho de 1853.
Elevando a quota p:1ra a porccn tagem dos 
Empregados de algumas Alfandegas e Mesas 
do Consulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28lJ 

N. 0 i. 205. - Decrf'tO de 13 de Julho de 1853. -
Concede a Lcmuel "'ells privilegio exclu
si\o por tempo de vinte annos para o fa
brico e Yenda de machinas de sua inven
ção , as quaes encerrão em si o meio de 
crear a força necessaria para lhe dar mo
vinwnto constante , independente de ne
nhum estranho agente que com ella estf'ja 
em contacto ...•..... · . . . . . . . . . . . . . . . 286 

N.• i .206. -Decreto de 13 de Julho de 1853. -
Concede a José Militão Nunes priYilegio 
exclusivo por (~ annos para o preparo do 
fumo em corda por meio de hum proces-
so de sua invenção .........•..•...... 287 

N.• t. 207. -Decreto de 13 de Julho de 1853. -
Concede a Pedro Porte pri\ilegio cxcln
sivo por tempo de 5 anuos para o me
lhoramento <Je sua invenção , introduzido 
nos carros denominados- Timons-Balan-
cés - .•.............. · ... · · · ·. · · · · · · » 

N.• 1.208. -Decreto de 15 de Julho de 1853.
Concede a José Duarte Galvão Junior pri
Yilegio exclusivo por 10 annos para fa
bricar cal de marisco por meio de hum 
processo de sua invenção. . . . . . . . . • . . . . 289 

N. • i. 209. - Decreto de 25 de Julho de 1853. -
Revoga o Decreto N. • 075 de á de Ju-
lho de 1850. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 

N.• i .210. -Decreto de 25 de Julho de 1853.
Organisa a Guarda Nacional dos Municípios 
de Sorocaba, Jtú, Porto Feliz, Capivary , 
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S. llorJUC , e Pirapora da Pt·o,·incia de S. 
Paulo .............................. 290 

N. o 1. 211. -- Decreto de 2\J de Julho de 1.853. -
Declara de 1. a Entrancia as Comarcas de 
Alegrete , e de Caçapava , creadas na Pro
víncia de S. Pedro elo Hio Grande do Sul. ::u2 

N." 1. 212.- Decreto de 29 de Julho de 1853.
Organisa a Guarda Nacional dos ~Iunici
pios de Vianna c Mearim da Proriucia do 
~Iaranhfio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

N.• 1.213.-Decrcto de 2\J de .Julho de 1853.
Funda hum <1~ylo de Indigentes Imalidos 
nesta Côi'Le . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 293 

N.• 1. 21á. -Decreto de 30 de Julho de 1853. -
Hevoga o Art. 2. o do Decreto N. • 81lJ 
de 18 de Agosto de 1851. ............. 29lJ 

N. o 1 . 215. - Decreto de lJ de Agosto de 1853. -
Ampliando o Decreto N. o 95li de ô de 
Abril de 1852 na parte em que fixa a 
qu:mtia para despczas de representação 
do Enviado Extraordinario e Ministro Ple
uipotcnciario deste Imperio nos Estados 
Unidos da America .................. , 295 

N.o 1. 216. -Decreto de [J tle Agosto de 1853. -
Ampliando o Decreto N. o 056 de 6 de 
Abril de 1852 na parte em que fixa a 
quantia para dcspezas de representaçiío 
do Enviado Extraordinario c Ministro Ple
nipotcnciario deste Imperio ua llepublica 
do Perú ............•.............. , 206 

N.o 1.217.- Decreto de 17 de Agosto de 1853.
Crea Promotores Publicos nas Comarcas 
de Alegrete, c de Caçapara na Província 
de S. Pedro do Hio Grande do Sul , c 
marca-lhes ordc1wdos. . . . . . . . . . . . . . . . 207 

N.• 1. 218. - J)ecreto de 20 de Agosto de 1.853. -
Hcnne ao Termo de Inhambupe o da nova 
Vi lia d' Alagoinhas, creada na Provincia 
da llahia . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . • . • . • • 298 

N. 0 1.219. -Decreto de 20 de Agosto de 1853.-
0rganisa a Guarda Nacional dos Municípios 
de ltapicuru-mirim c tlo Iguará da Provin-
cia do Maranhão ...... , , • , , . . • . . • . • . >I 



X\' 

N.• t .220. - Decreto de 2ft de Agosto de 1853.
Org~nisa a Guarda Nacional do Município 
da Cidade da Conceição da Província de 
Minas Geraes. . • . . . • . . . . . • • . . . • • • • • • • 300 

N.• t.22t.- Decreto de 2ll de Agosto de 1853.
Creando Cadeiras de ensino no Serninario 
do Maranhão ........................ . 

N.• t. 222. - Decreto de 26 de Agosto de 1853. -
Altera a Tabella das taxas de cunhagem , 
fundição e afinação do ouro , e de toque 

)) 

e ensaio do ouro c prata. . . . . . . . . . . . . 302 
N. • t. 223. - Decreto de 31 de Agosto de 1853.

Concede a incorporação de hum Banco 
de depositas, descontos e emissão, esta
belecido nesta Cürte . . . . . . . . . . . . . . . . . 30á 

N. o L 224. - Decreto de 31 de Agosto de 185 3.
Concede a Hem·y Lee Norris privilegio ex
clusivo por cinco annos para manufactu
rur e exportar borracha em estado liqui
do, preparada po1· hum processo chimico 
de sua invenção ...................... 319 

N. • i. 225. - Decreto de 31 de Agosto de 1853. -
Organisa a Guarda Nacional do l\lunicipio 
de S. Bento da Província do Maranhão. )) 

N.• i.226. -Decreto de 31 de Agosto de 1853.
Proroga até o dia 10 de Setembro pro
ximo futuro a Sessão da Assemhléa Geral 
Legislativa ..•........................ 320 

N.• L 227. -Decreto de 8 de Setemhro de 1853.
Proroga até o dia 20 do corrente mez a 
presente Sessão da Asscmbléa Geral Le-
gislativa . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 321 

N.• 1. 228. -Decreto de 10 de Setembro de 1853.
Declara de 2. • Entrancia a Comarca do 
Alto l\Iearim , creada na Província do Ma-
ranhão ..•.......•.................•. 322 

N. • 1. 229. - Decreto de 12 d~ Setembro de 185iL
Explica o Decreto N." 896 de 31 de De-
zembro de 1851 ..................... 323 

~. • 1. 230. - Decreto de 17 de Setembro de 1853.
Proroga até o dia 25 do corrente mez 
a actual Sessão da Assembléa Geral Legis-
lativa. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . 324 
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N.• 1. 232. (*)- DecrPto de 10 de Setembro de 1853.
.Manda comprchender a Provincia do Para
ná na 3. • classe de que trata o Decreto 
de 18 de Agosto de 1852. e fixa o m·
denado do respectivo Presidente em 6. 000;~ 
annuaes. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 325 

N. o 1. 232 A.-Decreto de 2á de Setembro de 1853.
Concede a J. Luiz ,V, Paim privilegio exclu
sivo por tempo de dez annos para a cons
tmcção c venda de huma nova machina de 
sua invenção destinada á lavagem do ouro. . 32G 

N. • 1. 233. -Decreto de 28 de Setembro de 1853.-
0rdeua, que <:s praças do Corpo .1\lunici-
pal PermaiH'lltC da cr.rte , usem' como 
segundo uniforme, de sobrecasacas, com 
as cores e di,tinctivos do uniforme do 
mesmo Corpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

N.• 1. 23á.- Dtcreto de 28 de Setemhro de 1853-
Or~anisa a Guarda Nacional dos Municipios 
de Campinas, Bragança, Atibaiá, Nazarcth, 
.Juwliahy, e Constituição da Provincia de 
S. Paulo ... · ....•.......•...•... , . . • » 

N. • 1. 235. - Decreto de 28 de Sctemhro de 1853.
Sl:'para o Termo de Ega dos da Barra do 
Hio Negro e Barcellos , na Provincia do. 
Amazonas , crea udle hum Juiz Municipal • 
que accumulara as funcções de Juiz de 
Orphãos; e marca o respectivo ordenado. 328 

N.• 1.236.- Decreto de 28 de Setembro de 1853. 
1\Iarca os vencimentos dos CarcerEiros das 
Cadêas das Villas do Rio Preto , c do De
semboque , na Provincia de Minas Gcraes. 329 

N. o 1. 237. - Decreto de 28 de Setembro de 1853.
Declara que haja na Provincia do Paraná 
hum Chefe de Policia especial .•........ 330 

N. o 1. 238. -Decreto de 28 de Setembro de 1853.
Declara que haja na Provincia do Piauhy 
hum Chefe de Policia especial. . . . . . . . . • » 

N.• 1. 239. -Decreto ue 30 de Setembro de 1853.
Hednzindo a quantia fixada para despezas 
de representação do Enviado Extraordina
rio e Ministro Plenipotenciario em Portu
gal pelo Decreto N. o 05á de 6 de Abril 
uc 1852 a 1 t. soo,m ao cambio de 27. 331 

(') Niio con~la lwrer Ar-to algum de N." t . 2:31. 
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~. • t. 260. - Decreto de 30 de Setembro de 1853.
Crea huma Thesom·aria de Fazenda na 
Provincia do Paraná .•. - • . • . . • . . • • . . . 331 

N.• 1.2ht.- Decreto do 1.• de Outuba·o de 1853.
Estabelece h uma Capitania do Porto da C i
dade de Paranaguá da Provincia do Paraná 333 

S.• 1.262. -Decreto do 1.• de Outubro de 1S53.
Marca o vencimento do Carcereiro da ca
dêa da Villa de Oricury da Provincia de 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

N. 0 1 .2lt3.- Decreto de 3 de Outubro de 1853.
Concede a Theodoro Klett faculdade por 
h~mpo d<' dois annos para proceder aos 
exanH'S c explorações nos terrenos mine-
racs de,·olutos existentes ás margens e entre 
os rios- do Meio c da Fumaça- no dis
tricto de 1\l:mgarahy do lVIunicipio da Vi
ctoria. da Provincia do Espirito Santo. :~35 

N.• 1. 245. (*)- Dcca·eto de 13 de Outubro de 1853.
Modifica algumas das condições do Decre-
to N. • 1 . 030 de 7 de Agosto de 1852 , 
pelo qual foi concedido a Eduardo de l\Ior-
nay , e Alfa·edo de Mornay privilegio ex
clusivo pam a construcção da estrada de 
ferro da Cidade do Recife ú Poação d' Agna 
Preta na Provincia de Pernambuco. . . . . 33ü 

N. 0 1.24ü.- Decreto de 13 de Oulllbro de 1853.
Approva os Estatutos da Companhia da es
trada de ferro de Pemambuco desde a Ci
dade do Hecife até o Rio de S. Francisco. 3/a2 

N. o 1. 2l17. -Decreto de 17 de Outubro de 1853.
Autorisa o Presidente da Provincia do Rio 
Grande do Sul pam destacar até duas mil 
praças da Guarda Nacional , a fim de au
xiliarem a tropa de linha. • • • . • • . . • . . . . 3!)b 

N. • 1. 2l18. - Decreto de 17 de Outubro de 1853.
Concede a José da 1\faya e Frederico Au
gusto Pmnplona privilegio exclusivo por 
dez annos para em todo o lmperio fabri
carem , venderem e importarem carros de
nominados - Maya - movidos por hum 
systerna de rodas de invenção do primei-
ro supplicante, c applicat·cm a quaesquer 
outros vehiculos o mesmo systema. . . . 35~ 

(") ~ão ronsta h<nc1· Acto algum dl' N." 1.2lilJ. 



XVIIJ 

N. o 1. 2ltD. - Decreto de 17 de Outubr·o de 1853.
Augmenta a gratificação do Chefe de Po-
licia do Município da Côrte. . . . . . • • . . . 355 

N. o 1. 250. -Decreto de 17 de Outubro de 1853.
Augmenta o ordenado do Juiz Municipal 
c de Orphãos do Termo da Parahyba do 
Sul da Província do Uio de Janeir·o. . . . . 356 

N.o 1. 251.- Decreto de 17 de Outubro de 1853.
Augmenta o ordenado do Juiz Municipal 
c de Orphãos do Termo de Pirahy da 
Província do Hio de Janeiro ........... 357 

N. · 1.252.- Decreto de 17 de Outubro de 1B53.
Augmenta o ordenado do Juiz 1\Iunieipal 
c de Orplrãos do Termo de Angra dos Heis 
da Pro\ineia do Hio de Janeiro.. . . . . . . >> 

N.o 1.253.- Dcereto de 17 de Outubro de 1853.
Augm<'llla o ordenado do .Juiz Municipal 
e ele Orphãos do Termo de Nova Friburgo 
da ProYincia do llio de Janeiro. . . . . . . . 358 

N. o 1 . 25lJ. - Decreto de 17 de Outubro de 1853 -
Augmenta o ordenado do ,Juiz l\lunicipal 
dos T('rlllOS reunidos ua Capital , Santo 
Amaro , e Paranahiua da Província de S. 
Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N." 1.255.- Deercto de 17 de Outubro de 1853. 
Augmeuta o ordenado do Juiz de Orphãos 
dos Termos reunidos da Capital , Santo 
Amaro , e Paranahibu da Província de S. 
Paulo .....•...•••.••.••..•.•.....•.. 35Ç) 

N." 1. 256 - Decreto de 17 ue Outubro de 1853.
Augmenta o ordenado do Juiz Municipal 
c de Orphãos do Termo do llananal da 
Província de S. Paulo... . . . . .. • . . • .. • 360 

N. 0 1.257.- Decreto de 17 de Outubro de 1853.
Marca a gratifieação do Chefe de Policia 
da Província do Paraná....... • • • • • .. >> 

N. o 1. 258. - Decreto de 21 de Outubro de 1853. 
Separa a Vara de Orphãos da Municipal 
do Termo da Cachoeira da Província da 
llahia .................•............. 361 

N. o 1. 250. -Decreto de 21 de Outubro de 1853. -
Dá IIOYa uova organisação ú Guarda Na
cional dos Municípios da Chapada c Hiachão 
d:t Província do i\laranhão. . . . . . . . . . . . . . >> 
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N.• 1.260.-- Decreto de 26 de Outubro de 1853.-
" Augmenta o vencimento do Carcereiro da 

Cadêa da Villa de Nova Friburgo da Pro
vincia do Hio de Janeiro . • • . . . . . . . . . . 363 

N.• t. 261. -Decreto de 26 de Outubro de 1853.
Crea o Lugar de Amanuense do Chefe de 
de Policia da Província do Paranú, e marca 
o respectivo ordenado. . . . • . . . . . . . . . . . . ,, 

N.• 1.262. -Decreto de 26 de Outubro de 1853.
Organisa a Guarda Nacional dos :Municipio5 
das Vi lias de l\laués e Ega da Província do 
Amazonas • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3Glt 

N.• 1. 263.- Decreto de 2G de Outubro d1~ 1R53.
Apprcna os Estatutos da Sociedade organi
nisada para tomar por empresa a direcçf10 
do Theatro Provisorio ...•............•. 3G5 

N.• i. 2ült. --Decreto de 7 de Novembro de 1.853.-Au
torisa o credito supplementar de 285.1. 03,>71G 
para dPspezas da H.epartição da Guerra no 
exercício de 1.852 -1853. . . . . . . . . . . . . 360 

N.• 1.265.- Decreto de 7 de Novembro de 1.853.
Augmenta o vencimento anuual ao Carce
reiro da Cadêa da Villa de Mogy das Cru-
:l•'s da Pro\'iuci;.l de S. Paulo ..•...•. , . 370 

N. • 1. 266.- Decreto de 8 de Novembro de 1853.
Crea huma Colonia Militar na estrada ljliC 

que communica a Villa de S. José com a 
de Lages da Pro\'incia dl' Santa Catharina. 371 

N.• :1.267. -Decreto de 12 de Novembro de 1853.
Crea mais hum Promotor Publico ua Co
marca da Capital da Província de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul , e marca o rcspe-
cti\'O ordenado ..•..............•...... 372 

N.• 1.269. (*)-Decreto de 16 de Novembro de 185:3.-
Augmenta o ordenado dos Juizes Muni
cipac, c de Orphãos dos Termos reuni-
dos de Santos e S. Vicente ; c de Para
nagnú c Guaratuba, nas Províncias de S. 
Paulo c do Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 

N. 0 1. 270. - Decreto de 1<) de Novembro de 1853.
Augmcnta o ordenado do Promotor Pu-

i' {') :-i;io consta haver .\cto al~um de N." 1. :2GS 



\X 

hlico da Comarca tle Trcs Pontes da Pro
víncia de Min<ts Gcraes .....•......... 

N.o 1.27'1.- Decreto de 17 de Novembro de 1853.-
Autoris<t o credito supplemcntat· da quan-
tia til~ trezentos e sessenta c tres contos 
setecentos sett~nta t sete mil setecentos c 
quatorze réis. para as despezas da Ucpar
. tiçiio da Marinha 110 exercício de 1852-53. 

N. o 1. 272. - Dcct·eto de tD de No\'t~mhro de 185:3.
Crea na Província de Minas Gcraes hum 
Lugar de Juiz Municipal, que accnmularú 
as funcçües de .Juiz de Orphiios dos Termos 
reunidos da Parahihnna e Hio Prelo, e 

373 

.,_ . 
o) I :J 

N.o 
nwrc:1 o resjwctivo ordeuado .......... 377 

1. 273. -Decreto de 21 de No\'Pmhro de 1853. 

N.o 

N.o 

N.o 

N." 

N.o 

Abre ao Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da J usliça hum credito extraordi
nario de 18. OOO,WOOO , p<tra occorret· iís 
dcspez:1s com os reparos do Seminario Epis-
copal de O linda ....................... 378 

1. 27{J. -Decreto de 21 de Novembro de 1853. -
Augme11t:1 a gratificação do Chefe de Po-
licia da Província do Hio de Janeiro .... 37!) 

1. 275. -Decreto de 21 de Novembro de 1853.
Creaudo Cadeiras de ensino no Seminario 
Episcopal de Olinda. . . • . . . . . . . . . . . • . . • » 

1. 276. -Decreto de 21 de Novembro de 1853.
Augmenta o vencimento do Carcereiro da 
cadea da Villa de ltapemirim da Província 
do Espirito Santo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3SO 

1.277.- Decreto de 21 de Novembro de 1853.-
Ahre ao Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça hum credito extraor
dinario de á á .1{J5</l)OOO, para occorrer ús 
despezas eom o pagamento dos vencimPn
tos dos Empregados dos Trihunaes do Com
mercio nos exercícios de 1850 a 1851 , de 
de 1851 a 1S52, de 1852 a 1853, c de 
1853 a 1851J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

1. 2i8. -Decreto de 26 de Novembro de 1853.
Angmenta o vencimento do Carcereiro da 
cadea da Vi lia de Campo Maior d<t Província 
do Piaully. . . . . • • • • . . • . . • . . . . . . . . . • . . . 382 
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N.• i. 279.- Decreto de 26 de Nov<>mbro de 1853.-
Dá non1 organi:;nção fi Guanla Nacional 
dos Municipios de Cantngallo c Nova Fri
burgo da Pro' incia do Hio de Janeiro.. . 382 

N.• t .280.- llecn•to de 21) de Novemhro de 1S53.
Estahdcce a numeração por Armas, dos 
Corpos, Batalhões, e Secções de Bata
lhões da Guarda Nacional da Provincia do 
Hio de Janeiro, c altera a organisaçfto 
da mt•sma Guarda em alguns l\lunicipios 
da dita Provincia. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3H3 

N.• 1 .28t.- Decreto de 26 de Novemhro d<~ 18f>:3.
CrPa hum Esquadrão de Cavallaria de 
Guarda Nacional na Capital da Provincia 
dn Bahia ..... , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 388 

N.• 1. 282. - DPcrt'to de 26 de N<J\'emhro dt~ I sr):~.---
1\landa crcnt· hum Corpo Provisorio de 
Guarnicão na Provincia do Pai';Jnõ"t ..... 3H!l 

N. • 1. 283. - Dec1:eto de 20 de Novembro de 185:~. -
Approva c manda observar as lnstrueções 
para execução do Decreto N." [J33 tle 3 

N.• 

N.• 

N.• 

de Julho de 1867 .................... 31i1 
1.286. -Decreto de 26 de Nov<•mhro de H3f>:3.

Crca huma Colonia Militar ú mnrgcm di
reita do rio Gurupy na Provinci<~ do Ma-
ranhão .. , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 302 

1. 285, - Ilccreto de 30 de No,·emhro de I S5:L
Designa :ts ferias para o Füro. e el(~va as 
alçadas das I'P~pccti v as A utoridadcs. . . . . :Hl;~ 

1 . 286. - J)t·ercto de 30 de Nove111hro de t 8f>:3 .--
Autorisa o l\linistro e Seen~t<JI'IO d'Estado 
dos Negocios da Justiça a dispentkr, por 
conta do excrcicio de 185~-1853, 111<1is 
a quantia de 1. OOO<JPOOO, com os Tele-
graphos. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . H05 

1 .287.- J)pcreto de 30 de Novembro de 1853.-
Autorisa o credito supplemcutal' de réis 
Ji[J. 533~33[J para o excrcicio de 1853-
j 85~, na fúrma da Tahella !l'IC com cslP 
baixa ........ , ... , ...... , .. , . , . , . . . 3!JG 
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N. 0 1. 280.- (*) Decreto de 7 de Dez<~mhro de 185:L
Declara que a falta do Hegistro do Com
mercio havendo aliús o HPgistro Geral niío 
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C9~CÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

i853. 

TOMO i6. PARTE 2. I SECÇÃO i.• 

DECRETO N.o i.i03 - de 3 de Janeiro de 1853. 

l!unt./4 no porto da Cidade do Ilio de Janeiro !zum H os
pila/ com a denominação de 11 ospital JJlarilimo 

de Santa Isabel. 

Merecendo !\linha Imperial Solicitude a sorte de Meus 
· tiéis subditos, que se eutregão á util mas laboriosa pro
fissão marítima, e ~ dos estrangeiros, subditos das Na
ções amigas, que frequentão o porto desta Capital, cujos 
interesses commerciaes são já de subida e sempre cres
c:eate importancia; e Reconhecendo a necessidade da crea-

. ~o de bom Hospital marítimo, onde sejão tratados com 
humanidade os marinheiros e mais pessoas de bordo das 
embarcações que, chegando a este porto se acharem , ou 
forem al"ectados de molestias contagiosas ou suspeitas; 
t11o cool'iado que no referido estado sejão trazidas para 
o iaterior da população, quer para não transmittir a esta 
bam mal novo , quer para não augmentaJ' a intensidade 
ela iofecpo do já existente pela agglomeração dos enfcr
-.oa: Hei por bem Decretar o seguinte : 

._>. .. . ... Art. t.• Estabelecer-se-ha no porto desta Capital hum 
",~.~~~~.,.: !fo-lH.tal com a ~enominação de- Hospital Ma!·itin~o de 
. '"~~;;habel--destmado para tratamento dos Marmhe1ros e 

·· '"''~·pel8088 de bordo dos navios nacionaes ou estran
geirvs, que chegarem a este porto, e forem ou estive
rea aO'eetados de molestias contagiosas ou suspeitas. 

Art. 2. o A Administração deste Hospital será incum
bi~ a buma Commissão composta do Presidente da Junta 
de Hygiene; do Capitão do Porto; de hum Delegado do 
Corpo Consular, que poderã ser hum de seus membros, 
por elle todos os annos nomeado; e de dons Negocian
tes, carregadores, ou armadores; sendo hum nacional e 
outro estrangeiro, eleitos annualmentc pela Commissão 
da Praça do Commf'rcio. 



( 2 i 

Art. 3. o Ot·ganisnda a Administmçào, na fórma do 
Artigo antecedente, procederá e lia immediatamente á es
colha do local pam o Hospital , c á sua consll'ucção; e 
organisando os Estatutos por que se deva reger este Pio 
Estabelecimento os submetterá á approvação do Governo. 

Art. lt. o Para prover ás despezas com a edificação 
elo Hospital Maritimo de Santa Isabel , e á sua futura e 
permanente sustentação, a Commissão agenciará cntt·c os 
commerciantes c mais pessoas philanthropicas os donativos 
com que se prestarem para tão piedoso fim; propondo 
alêm disto, para ser presente ao Corpo Legislativo, na sua 
proxima reunião, os meios de dotação r1ue pat·ecerem mais 
convenientes, com o menor gt·avamc do Thesom·o Pu
blico, e com o concurso possivel da classe directamente 
beneficiada. 

Art. 5. o Em quanto não fot·em construidos os cdi
ficios neccssarios ao novo Hospital, • servirá provisoria
mente para o fim indicado no Art. L o o da .Jurujuba , 
que passará desde já a set· administrado de conformidade 
cotH o Art. 2. o 

Art. o. • O GO\ et·no, em quanto o Corpo Legisla
tivo não re3olvcr dcfinitivam~nte solll'e este objecto, con
tinuará a prover as dcspezas com o Estabelecimento da 
Jurujuba; c auxiliarú a edificação flo novo Hospital. 

I~raucisco Gonçalves Martins, do Meu Conselho, Se
nador do lmperio , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio , o tenha assim entendido, e faça cxe
cut:Jr. Palacio do Hio de Janeiro em tres de Janeiro de 
mil oitocentos cincoenta e tres, trigcsimo segundo da In
dependencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Stw Magestadc o Imperador. 

Frandsco Gonçalves AI artins. 
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~~ETO N.• j.tOi.~o a de Janeiro qe 1553. 
':..., ~ ' . . . ~ 

··" 'N, JWt;O RegulamffllO para ~~ Hospitaes da Armada . 

. ;;./t Jlel por bem que nos Hospitaes da Armada Nacional e 
JJrtperial se observe o novo Regulamento, qHc com este baixa, 
~o PQr Zacarias de Góes c Vasconcellos, do Meu Con
_.bo, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Mari*,. '108 IISiiD. o tenha entendido , c faça executar. Palacio 
4Q , Bjg je Janeiro em tres de Janeiro de mil oitocentos cin-
4P'Qf,a .e yea, trigQsimo Sf'gundo da lndepcndeneia c do lm-

~· 
C... a Rubrica de Sua l\lagestade o lluperador. 

Zacarias de Góes c l'asconccllos. 

Regulamento para os Hospitacs da Armada Nacional c 
.·. . Imperial, a que se refere o Decreto desta data. 

~ )&, •• 

t~ ~~· TITULO I. 

D&'o'igtm~ação di) Hospital da Marinha da Curte, sua ad
., ,.;Ristração, dWililo interna, e mai!l sert•iço. 

"C. .. ~w-t· ,/ 

CAPITULO I. 

Da organisação do Hospital. 

Art. t. • O Hospital da 1\Iarinha da Córte continuará a 
servir para o tratamento dos enfermos, tanto dos Navios da 
Armada , como dos Corpos annexos , e do Arsenal ; e terá 
Wu as aeoommodações , que forem precisas para semelhante 
I&: 

.: t.:.':'~;Art' 2. • As Enfermarias estarão devidamente preparadas, 
· .. it''-ira que nenhuma contenha mais de trinta a quarenta 
CMIU; deYeodo procurar-se , quanto for possível , que cada 
... dellas seja oocupada .por enfermos de uma certa classe 
de molestias. 

Art. 3.• No numero das Enfermarias haverá duas, pelo 
me6oS, para tratamento das molestias contagiosas, mas em 
lugat' separado; uma com a devida segurança, para trata
mento dos presos , c outra para servir do reserva, quando 
eooyier mudar os doentes, a fim de purificar, e asseiar as 
que d'isto precisarem ; havendo tambem uma sala para os 
couvalescentcs da~ diversas Enfermarias. 

Art. r..• Continuarão a existir uma sala para o trata-
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mcnto dos Aspirantes , c {}Uat'los separados para o dos Officiacs 
de Patente, c das diiTercntcs classes. 

Art. 5.0 Tct·á mais trcs salas, a 1. a para Escrit01io, e 
para as conferencias dos Facultativos; a 2.•, que deverá ser 
clara c arejada, para as grandes operações , e autopsias; e 
a 3. • em que se depositem os mortos; bem como seis casas: 
1. • para a Secretaria c archivo; 2. • para deposito dos ins
trumentos e appamlhos cirurgicos, c objcctos para o curativo 
diario; a. • para arrecadação da roupa c utensilios neccssa
rios ao tratamento dos ~nfermos; 4. • para arrecadação do fato 
dos doentes' quando cntrão; 5. a para banhos' preferindo-se 
as banheiras de pedra, onde a agua seja levada quente c fria, 
por meio de tubos; 6. • para Botica, que tenha os com modos 
ncccssarios. Alêm d!~<;tas, haverá tambem as indispensaveis 
para aposento dos Empregados internos; uma despensa para 
deposito dos viveres, para dietas c rações dos Empregados; 
c uma Cozinha com todos os requisitos proprios de um tal 
Estabelecimento. 

Art. 6. o Haverá não só qualm mudas de roupa, pelo 
menos, tanto para as camas, como para os doentes, sendo 
toda clla de linho, c de lllgodão somente as colchas e os 
barretes; mas ainda cobertores de lã, c camisas de malha 
da mesma IJUalidadc , c de algodão, para se distribuírem 
por aqucllt)S doentes , que d'isso pt·ecisarem. 

Art. 7.° Cada cama terá um colchão c travesseiro de
palha , c, alt~m destes, haverá na arrecadação uma reserva 
de taes objcctos , correspondente á quarta parte dos que es
tiverem nas Enfermarias, para se mudarem • quando fot· ne
cessarío. 

Art. 8. o Nos intervallos das camas haverá uma mesa 
coberta com toalha, que terá um moringue para agua, ca
neca de fo-lha , c escarradeira de metal. 

Art. 9. o Havm·á no Hospital~ para uso dos doentes, alêm 
d'estes utensilios, pratos, e tigelas de metal branco, colhe
res do mesmo, garfos , c facas , louça branca para os Offi
ciaes Inferiores, c de próa, ourinóes de zinco e brancos, co
madres e seringas de estanho, caixas de retrete, e todos os 
outros objectos necessarios em taes Estabelecimentos; c nos 
quartos destinados aos Officiaes uma mo-bilia decente, cons
tando de cama, mesa, cadeiras, caixa de retrete, castiçal, &c. 

Art. 10. O pessoal deste Estabelecimento compor-se-ha 
de um Director, dons Primeiros Cirurgiões encarregados,, 
um do serviço me-dico, e outro do cirurgico, dous Segundos 
Cirurgiões para auxiliat:em os Primeiros, um Escrivão, um 
Almoxarife c seu Fiel, dons Escriturarias, um Primeiro e 
um Segundo Botica rio, dons Praticantes da Botica , um En
fennciro 1\I<Jr, e dos Enfermeiros c Serventes que forem nc
cessari0S, conforme o numero de doentes, que houver nas 
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respectiYBS Enfermarias, um Comprador, um Cozinheiro, c 
um Porteiro : terá tambem um Capellão. 

Art. U.• Tanto os Primeiros, como os Segundos Cirur
Pilel·.lel'lo Doutores em Medicina, e Cirurgiões do Corpo de 

- .....,. da Armada. 
·,. ~ 12. • Alêm dos dous Segundos Cirurgiões acima ditos, 

JJOdllto .aer chamados outros Segundos Cirurgiões para auxi
liar o aeniço do modo seguinte: um quando o numero dos 
doeut.ea for entre duzentos e duzentos e cincoenta, e dous =. entre. duzentos e cincoeola e trezentos , e assim por 

• CAPITULO 11. 

lJtJ Ãdministração do Hospital , e attribuições dos seus 
Empregados. 

Art. 13.0 A ;;dmnistração constará do Director, dos 
doos Primeiros Cirurgiões, do Escrivão, e do Almoxarife. 

Art. 14..• O Director é a primeira Autoridade do Hos
pital i porêm nilo póde ingerir-se no que pertencer ao cura
CU.ndos doentes, suas dietas, e tratamento, por ser isto da 
...-aeneia privativa dos Facultativos, sob a direcção dos 
tloa Primeiros Cirurgiões. 
~;r, Art.. 15.• Compete ao ·Dircctor: 
5 t.• Dirigir, e fiscalisar a receita c despcza do Hospital , 
i~o a respectiva escrituração, e com especialidade 
a do liYro do registro de entrada c sabida dos enfermos. 
~ 2.• Velar na fiel execução deste Hcgulamento, e das 

deos, que forem expedidas áccrca do I<:stabclecimento. 
~ 3.• Enviar no fim de todos os mezes á Secretaria d'Es

tadó dos Negocios da Marinha, por intcrmedio do Quartel Ge
aenl, um mappa do movimento do Hospital; e em todos 
• trimestres o do existente dos objectos a cargo do Almo
:urife, declarando em resumo aquellcs que for mister com-
ple!ar. 

5 4..• Despachar e verificar os documentos e mappas, 
que lhe forem presentes, relativos ao Estabelecimento, na
fónna designada por este Regulamento. 

S 5.• Fazer com que o Almoxarifc preste contas annual
mente na Contatadoria Geral da .Marinha , enviando a esta os 
Unos, o documentos pertencentes ao anno financeiro find<Y. 

S 6. • Vigiar cuidadosamente sobre a economia , asseio , dis
áPlina e policia do Estabelecimento em cada uma das En
fermarias nas Arrecadações, Cozinhas, &c. 

S 7.• Examinar frequentemente a qualidade de todos os 
generos, o estado da comida, e o asseio dos utensílios, qu~ 
sem rem nas Enfermarias, Cozinha , c Botica. 
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§ 8. 0 Observar, se os Facultativos visitão as suas Enfer
marias ás horas competentes, e se os outros Empregados cum
prem seus deveres. 

§ 9. 0 Attender a todas as reclarr.ações, que lhe forem 
feitas, quer por parte dos doentes, quer dos Facultativos, 
ou dos outros empregados ; e fazer observar a ordem , e a 
regularidade do serviço, pelos meios, que foi'em convenien
tes ; podendo prender por vinte c quatro horas, com tanto 
que dê logo parte da occurreneia ao Governo, por interme
dio do Quartel l~eneral, cujas ordens aguardará nos casos mais 
graves. 

§ 10.0 Representar ao Governo o que convier sobre me
lhoramentos do Hospital , de accordo com os outros Empre
gados da Administração , para que o serviço seja feito com 
toda a pontualidade, e economia, de modo que nada falte 
ao bom tratamento dos enfermos. Pa1·a este fim convocará o 
Director os ditos Empregados, pelo menos uma vez por mcz. 

§ 11. o Fazer responsabilisar os Empregados, que por deleixo 
concorrerem para o extravio , ou deterioração de qualquer 
o~jecto; obrigando-os á competente indernnisação, por meio 
de seus respectivos vencimentos, precedendo a necessa1·ia par
ticipação á Directoria Geral da Contabilidade. 

Art. 16. o Nenhum objecto sahirá do Hospital, sem uma 
ordem assignada pelo Director, nem entrará , sem que disso 
se lhe dô conheccimcnto. 

Art. 17.0 O Dircctor terá um livro, onde deverá fazer 
apontamentos de todos os exames e observações , a que pro
ceder no Hospital , mencionando os Empregados, que cum
prírão seus deveres, e os que commettêt·ão faltas; assim como 
outra qualquer circunstancia, que occorra. Deste livro se 
servirá o mesmo Director para dar as suas informações a res
peito do Hospital , quando lhe forem exigidas pelas Autori
dades competentes. 

Art. 18. 0 O Director será substituído nos seus impedi
mentos pelo Primeiro Cirurgião mais antigo , que estiver de 
serviço no Hospital 

Art. 19. • Compete ao Primeiro Cirurgião encarregado do 
serviço medico : 

§ 1.° Comparecer diariamente á hora da visita, e ter a 
seu cargo uma, ou mais Enfermarias de medicina. 

§ 2. • Fiscalisar tudo quanto for relativo ao bom trata
mento dos doentes, e á promptu applicação dos remedios, 
exactidão das dietas, asseio das camas, limpeza das Enfer
marias, e pureza do ar. 

§ 3.0 Dar parte li O Director de qualquer omisiío' que en
contrar, ficando, quando não o faça , responsavel pelas con
sequencias , que disso resultarem. 



( i ) 

n:&·pe•-am•en~.ar nas suas Enfermarias todos os remedios 
a·aqaeiJ41lS. euos, em que lhe parecerem mais bem in-

Mandar fazer, pelos Segundos Cirurgiões, dia rios dos 
mais graves, q11e tratar nas Enferma rias a seu cargo , 

~>~IÁJ!'-"'"" que se mostrem com a maior exacção, amor da 
:·;•llieDClla e da humanidade, as circunstancias em que se acha

doentes, quando se applicou este ou aquelle reme-
;·'GI · eft'eitos que produzio, e se a molestia era simples 

~llll]pli1aad:a ; notando~se o ~~eu resultado. 
mensalmente ao Cirurgião em Chefe do 

Saude da Armada,- por intermedio do Director , 
·'-::.mappa dos doentes tratadO!t em suas Enfermarias, e nas 
dol'-1e01:1 subalternos. · 
:;~= ConlOOár o Primeiro.Cirdrgilio en~arregado do s~rviço 
.: . ~ e OI outros FacultatiVOS do Hospttal ' quando JUlgar 
'Nli àJI ·rio, para conferenciar sobre o estado de qualquer do• 
••"• t•nto das Enfermarias a seu cargo, como das outras, 
uma yez que os Cirurgiões, a cargo de quem e lias estive-
1"8dl, roquisitem es~as confel'encias , que serão presididas pelo 
FteoUativo de maior graduação , ou mais antigo , se clla for 
lpal. ' 

. , · 'Sc1t.•· Providenciar, de accordo com o Primeiro Cirurgião 
;!:~do do serviço cirurgico, c os outros Facultativos do 

•·;··Jiêípitât, que entender necessarios, sobre os meios de evitar 
qualquer epidemia, que por ventura appareça quer no Hos
pital, quer a bordo de algum navio , ou nos Corpos da ~la-

4rinba, propondo ao Governo, por intermedio do Director, 
. ,$iacios dl' obviar o mal. 
, § 12. • Fazer, tambem de accordo com o rcfcl'ido Primeiro 
Cinlrgilo , o formulario do Hospital para maior facilidade no 
reeeituario, c prompti!icação dos medicamentos. 

§ 13.• Escrever nas papeletas, na occasião da visita , as 
dietas da ta beiJa rcspcdiva, c os medicamentos, sendo estes 
pelos seus numcros , e aqucllas por extenso ; c classificm· a 
naturl'za da enfermidade com as observações ncecssarias. 
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~ tft..o Heccitar por sua propria letra no livro do recei
tuario pelos numcros do formularia, c mencionar no mesmo 
livm a natureza das enfermidades mais graves, de que tratar, 
c as complicadas; assim corno os accidentes mais notaveis, a 
fim de falicitar o tratamento aos Facultativos, que o substi
tuírem nas visitas. 

§ 15. o Declarar, com a sua assignatura , nas papeletas 
o dia, mez e anno, em que os doentes sahirem do Hospital; 
c nas altas, quando julgar necessario, os dias de convales
cença que os mesmos devem ter, c o Com mandante do 
Navio ou Corpo a que elles pertencerem , fará observar. 

Art. 20. o Compete ao Primeiro Cirurgião encarregado do 
serviço cirurgico, alt~m das obrigações marcadas nos§§ f 3.0

, 

14. 0 c 15. 0 do Artigo 19. 0 deste Regulamento, o seguinte: 
§ 1. o Comparecer diariamente á hora da visita, e ter a 

seu cargo uma , ou mais Enfermarias de cirurgia, e a ins
pecção immediata sobre o Segundo Cirurgião pertencente a 
este serviço. 

§ 2. o Receber do Almoxarife todo o panno, de que carecer, 
para mandar apromptar pelos seus subalternos as ligaduras 
com compressas, &c. ; passando de tudo recibo no pedido, 
que fizer, com declaração do numero de varas e qualidade do 
panno. 

§ 3. o Ter toda a cautela , para que haja sempre em reserva 
um certo numero de apparelhos necessarios para as grandes 
operações, ambulancia , e casos accidentaes. 

§ r... o Vigiar, se os instrumentos cirurgicos estão sempre 
no maior asseio, dando immediatamente parte ao Director de 
qualquer falta, que encontrar. 

§ 5. o Assignar os mappas e documentos, que por este Re
gulamento lhe pertencerem. 

§ 6. o Pedir por escripto , ou vocalmente, ao Primeiro Cirurgião 
encarregado do serviço medico as conferencias , que julgar pre
cisas quando tenha de fazer alguma operação, e a que as
sistirão todos os Facultativos do Hospital ; devendo no caso 
de haver perigo imminente, proceder logo á operação sem ser 
necessario dar parte, ou esperar pelos outros Falcultativos. 

§ 7. 0 Mandar organisar pelo Segundo Cirurgião, que auxi
liar o serviço cirurgico, diarios, não só de todos os doentes, 
a quem fizer alguma operação importante c difficil, mas ainda 
de todas as mo! estias, que exigirem tratamento cirurgico de 
maior consideraçlío. 

Art. 21. o Compete ao Segundo Cirurgião, que auxiliar o 
serviço medico, sob a inspccção do respectivo Pdmeiro Cirurgião, 
alôm das obrigações marcadas nos§§ 13. o, 1fh o c 15. o do Art. 
J!).o deste Hegulamento, o seguinte: 

§ 1. o Com parecer diariamente á hora da visita , e estar 
vinte c quatro horas de scrvir,.o no Hospital , alternando com o 
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outro ~ Cirurgião, ou com os mais , quando os houver , 
cooforme · .. escala, que fizer o Director. 
~ ~Ter a seu cargo uma , ou mais Enfermarias de Me-

·' 1~&. .;'5 '~·· Responder pelo asseio e policia d~s su~s Enfermarias, 
·. , daidôimmediatamente parte ao l)rimeiro C1rurg1ão de qualquer 

fjalt.a, que nellas se commetta, quando por si não possa re
medial-a. 

§ ~. • Assignar os mappas e documentos, que por este Rc
plamento lbe pertencerem. 
- § 5.• Apresentar ao Primeiro Cirurgião diarios das molcstias 
mils grues, de que tratar, ou d'aquellas, cuja natureza e 
mareba não estiver bem desenvolvida e determinada. 

, S 6.• Fazer ver ao Primeiro Cirurgião verbalmente, ou por 
.,-ilo, a necessidade de alguma conferencia, quando aconteça 
lllYW doente grave nas Enfermarias a seu cargo. 
c:;;'5 7.• Substituir o Primeiro Cirm·gião encarregado do serviço 
medico nos seus impedimentos. 

Art. 22. Compete 110 Segundo Cirurgião, que auxiliar o 
aeniço cirurgico, alêm das obrigações marcadas nos §§ 13. •, 

'!}e 15.• do Art. 19. • deste Regulamento , o seguinte: 
·: • Comparecer diariamente á hora da visita , e estar 

•·quatro horas no Hospital, alternando com o outro 
. . . .Cirurgião, ou com os mais, quando os houver, con-
' W! a eseala, que fizer o Director. 
~·i.·· Ter a seu cargo o curativo dos doentes, que designar 

o ~.Cirurgião encarregado d'aquellc serviço, c vigiar 
.....,.._.policia e asseio de suas respectivas Enfermarias; parti
c~J*ad<Hbe o que occorrer. 

S 3.• Dar immecliatamente parte ao Primeiro Cirurgião, 
quando for preciso fazer-se alguma conferencia a respeito de opc
l'lflo, ou cura grave em algum dos doentes a seu cargo; devendo 
proceder, como julgar conveniente, se o caso não der lugar 
a e$la formalidade. 

S ~· Altender tambem á limpeza dos instrumentos eirur
ckol, •. faclura das ligaduras e apparelhos necessarios ás ope
nçlies, e vigiar se os Enfermeiros eumprern os seus deveres; 
dendo logo parte ao Primeiro Cirurgião, quando houver alguma 
falta. 

S 5. • Apresentar ao Primeiro Cirurgião dia rios dos doentes 
sr.tes, que tratar, e cuja cura for de importancia. 

§ ·&.• Ter a seu cargo, não só todos os instrumentos cirur
tieos e apparelhos para uso do Hospital, e dos Navios da Ar
mada; mas ainda os pannos, fios , ataduras , &c., para dis
triboir, como for neccssario, pelas pessoas encarregadas do 
curaü\·o nas Enfermarias de cirurgia. 

S 1.• Assignar os mappas c documentos, que por este Re
gulamento lhe pertencerem. 
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~ 8. 0 Pedir, por intcrmcdio do Dircctor, as caixas de 
instmrncntos e apparelhos cirurgicos, que devem estar a seu 
t:argo c em d1~posito no Hospital, para se fornecerem uos Navios 
da Armacla. 
~ 9." Substituit• o Primeiro Cirurgião encarregado do servit;o 

cimrg-ico nos seus impedimentos. 
Art. 23. O Segundo Cirurgião, que estiver de dia, terá mais 

a seu cargo as seguintes obrigações: 
§ 1. o Encher as papeletas dos doentes que entrarem, dis

tribnil-os pelas l~nfermarias, segundo as suas molestias, notar 
nas papeletas IJUaesquer observações que trouxerem as baixas, 
mandar conduzir para a Enfermaria de prisão aquelles, que 
ndlas lireriío a declaração de presos, recomrnendados, &:c., 
e fitzer com que o Commandantc da guarda passe o compe
l.entc recibo; devendo dar parte todos os dias aos Primeiros 
Cirurgiões da distribuit;ão que fez.; para a approvarem , ou 
ordenarem o que for melhor. 

§ 2." Fazer as primeiras applicações aos doentes, que chega
rem fúra da hora da visita, desigar-lhes a dieta, notando tudo 
nas repecthas papeletas, e occorrer a qualquer accidente, que 
sobrevenha aos que existirem nas diversas Enfermarias. 

§ 3. o Dar parte aos outros Facultativos do que tiver occor
rido nos doentes depois das suas visitas ; bem corno do estado 
d'aquclles, que tiverem entrado fóra da hora da visita, e das 
applieações que lhes fez, tudo para conhecimento dos ditos 
.Facultativos. 

§ !h o Vigiar se os Enfermeiros cumprem suas obrigações, 
e as ordens que lhes forem dadas pelos Facultativos, c se 
os remedios e as dietas são applicados a tempo e com cxa
ctidão. 

§ 5. • V c lar sobre a execução das ordens á cerca da poli
cia do Hospital c das Enfermarias, com particularidade da 
de prisão , para que não haja nellas desordens, ou tumultos; de
vendo quando isto aconteça , fazer passar para esta ultima 
Enfermaria os doentes, que praticarem aetos de insubordina
ção , c dar immcdiatamcnte parte ao Dircctor, e ao Primeiro 
Cirurgião mais antigo. 

§ G. 0 Vaccinar todos os indivíduos, que se lhe apresentarem 
para esse fim. 

§ 7. 0 Passar, terminada a visita, o receituario do livro para 
uma folha volante, que depois de numerada em cima, tendo 
a declaração-Hospital dn Marinhn-e a data com a sua as
signatura no fim , e de rubricada pelo Primeiro Cirurgião mais 
antigo será logo rcmettida á Botica , para se apromptar o rccei
tuario. 

§ 8. o Assistir não só na despensa ao recebimento diario 
dos generos para diet&s e rações dos Empregados, á vista da 
relação feita o assignada pelo Enfermeiro Mór , a fim de obser-
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var, que ~io de boa qualidade e da quantidade r11eildm~ada 
na di&a _ relação; mas lambem na cozinha á distribuição dos 
alimeatos para as diiTerentes Enfermarias. 
· '··· S 9.• Examinar todos os gcneros, que se comprarem c cn
tnnm diariamente no Hospital , como carne, pão, gallinhas, 
,a. ; e, achando alguns incapazes, obrigm· o Comprador a 
trazer outros bons, dando logo parte por escrito ao Dircclor , 
para proyidenciar a tal respeito, caso seja nccessario. 

Art. 24.• Os Segundos Cirurgiões, quando estherern de 
dia,. não- serão chamados para sei'Viço fóra do Estabelecimento. 
;:·- Art. -25.• Compele ao Escrivão o seguinte: 

~ S t.• Ter a seu cargo, com o maior asseio, perfeição, 
l- e sempre em dia, toda a escrituração, contabilidade, c fisca-

l
·-·- lilaçio da receita· e despeza do Hospital , tudo debaixo do sys

~-;;_ , ~--tema estabelecido neste Regulamento. 
-''; ·.,-~·;;S-~2.• Fazer as contas, mappas, e mais documentos ncces-

;- - 'Sàrios, tanto para satisfazer o que lhe ror exigido pelo Di-
i• ' redor, como para cumprimento do que se ordena por este 
~· ' Regulamento a tal respeito. 
~ -~- . _ S 3. • Prestar ao Director lodos os esclarecimentos, que 

~
·- · ·-.·_·· ,,.. este exigir, tanto a respeito do movimento do Hospital , como -··'!' a sua receita c despeza. 

· -<?<, .' ~~·- Escriturar os livros de receita, de dcspeza, de ter-
-~-~ e oolros, que lhe competirem ; sendo responsayeJ , não 
*"pela legalidade, e veracidade dos documentos de receita 
e despeza, mas lambem pela certeza moral c arithmctica de 

·-todl5-~~tas. 
, S S.• Distribuir pelos outros Empregados da Secretaria a 

-•eiCritaraçlo, que competir a cada um, examinando-a dia
riameote, inslruindcros nos seus dcYcres, c emendando quacs
qoer erros que encontre, para que tudo seja feito com per
teiçlo, e esteja em dia; devendo o Di rcctor, para facilitar 
a escrituração, mandar imprimir, ou Iithographar as papc
JeUs. mappas, altas , tabcllas tle dietas , e todos os mais 

_ .··. . ...... necessarios. 
,-ii ~r--t-;;.\1,.·-'~ 26. Nada entrará para o Hospital, nem dcllc sa
,, .. ,,\/"''llm~ que Dão tenha o- Visto- do Escrivão no documento 

n~pettho, como fiscal da receita c despcza do Estabeleci
mento, segundo as formulas marcadas nesto Regulamento. 

Art. 21.• O EscriYão será substituído nos seus impedi
mentos pelo Escrituraria mais idoncio , que deverá prcvia
~te propor ao Dircctor. 

Art. 28.• Compete ao Almoxarife o seguinte: 
§ 1. • Ter a seu cargo as casas de arrecadaç-ão dos gc

neros, roupa , utensílios , e mais objectos do serviço do Hos-
pital. 

S 2. • Receber na Pagadoria da Marinha os dinheiros prove
nientes do que satisfizerem as praças , q-ue se tratarem no H os-
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pila!, por meio dos seus vencimentos, ou quaesquer outros, 
que por ventura pcrtenção ao mesmo Estabelecimento, c en
tregar tudo no Thcsouro, preeedendo guia passada pela 1. • 
Secc:ão da Contadoria Geral. 

§. 3. • Cuidar na arrecadação, c bom acondicionamento de 
tudo quanto receber para supprirncnto do Hospital; devendo 
assistir ao acto do recebimento, tanto nas Secções do Almo
xarifado, corno nas casas, em que forem comprados os ohjcctos, 
a 11m de vcri11car a sua boa qualidade, sendo de tudo res
ponsavel. 

§ !h" Executar as ordens, que lhe der o Director, sobre a 
arrecadação dos gcneros, e objcctos a seu cargo, limpeza e 
arranjo das casas onde clles se depositarem , c tudo o que 
for a bem dos interesses c economia da Fazenda Nacional. 

§ 5." l<'azer, em virtude das ordens do Director, e se
gundo o systcma que for estabelecido, os pedidos ás Hcpartições 
competentes dos objectos, que forem precisos para o serviço 
do Hospital. 

§ G." Satisfazer com pontualidade c exacção, dentro da 
orbita das suas altri buições, aos pedidos que lhe apresentarem 
os Empregados do Hospital, tudo em virtude das ordens do 
Director, c conforme as regras lixadas por este Hegulamento. 

§ 7. • Visitar amiudadas 'czes todo o interior do Hospital, 
a cozinha, c casas de arrecadação, a 11m de que nada se es, 
.trague, ou desencaminhe, c se possa responsabilisar os Em
pregados, que incorrerem em algum dcleixo, ou providenciar, 
como convier, quando aconteça não haver este rr10tivo. 
~ 8. • Entender-se, sempre qua for preciso, com o Escrivão 

do Hospital, ou l!Uern fizer as suas vezes, sobre a receita e dcs
pcza a seu cargo, esclarecendo qualquer duvida que occorr11. 

§ 9. • Dar na competente BPpartição contas annualrnenle, 
ou todas as vezes que lhe for ordenado, c responder por 
quaesqucr duvidas, ou omissões, que por ventura se encon
trem, salvo quando citas provierem de falta de escrituração, 
ou erro de contabilidade, porque então se deverá responsabi
lisar o Escrivão , ou o Escritura rio, que ti ver commettido a 
falta. 

§ 10." Ter um livro para a sua escrituração particular, 
relativa á Casa da arrecadação, no qual lançará a entrada, c 
a sahida de todos os generos, c utensilios, declarando as datas; 
c outro para copiar todos os pedidos dos objcctos, que se re
quisitarem para o serviço do Hospital. 

Art. 29. o O Almoxarife prestará fiança na razão de dez 
por um de ordenado. 

Art. 30. • O Fiel coadjuvará o Almoxarife Pm todas as 
suas obrigações, executará o que clle lhe determinar relati
\auwnte ao &crviço, e o substituirá nos seus impedimentos. 

Art. 31. Os Escriturarios farão o trabalho, que for dis-
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tribuido pelo &cri vão, sendo alêm disso um dellcs encarre
gado de fazer a escrituração da despeza da Botica debaixo da 
immediata inspecção do Esc ri v ao, a quem compele a liscali
fii:ÇIO e assignatura da dita escrituração. 

~· ~·'- Art. 32.• Compele ao Primeiro Boticario o segui ntc: 
'~ S 1.• A boa arrecadação das drogas , vasos , c utensílios 
· :'da,Jlotic:a, e distribuir todo o serviço pelos outros Emprega

dos, como melhor entender. 
S 2.• Fazer aprornptar o receituario, para o que terá sem

pre os medicamentos officinaes, que, segundo o costume, de
tem· estar promptos. 

S 3.• Ter a Botica semp1·e provida das drogns, c medi
camentos de maior consumo no Hospital ; devendo fazer a 
tempo os pedidos, a fim de evitar qua1<1ucr demora na prom
ptifieação do receituario. 
, § 4.• Preparar immediatamente todos os rcmcdios, qne os 
Facultath·os receitarem para o momento. 

§ 5.• Examinar o reccituario do dia, c , achando prcs
criplo algum remcdio, que não haja na Boliea, participar ao 
Facullatim, que o tiver receitado, para o substituir por outro, 
-em quanto aquelle se não aprompta, visto não o dever fazer 

, ~ JeU arbítrio. 
"~~'S 6.• Satisrazer aos pedidos, que, precedendo despacho das 
~dades competentes, e do Directo1·, lhe uprcsentarcrn os 
Cirurgiões, ou Boücarios dos Navios da Armada , c forem or
pni&ados,seguodo a Tabclla-A-; devendo o Cimrgiiío, ou 
Boticario., que fizer o pedido, assistir ao seu ret'ebimento, 
pua ualllinar, se os medicamentos, c utensílios são de boa 
qualidade; e, no caso contrario, participar ao Dircctor, para 
dar as providencias que forem necessarias. 

§ 7. • Preparar e entregar as ambulancias, que se devem 
supprir aos Navios pequenos, que não tem Cirurgião, pre
cedendo os competentes despachos. 

S 8.8 Fazer preparar na Botica os medicamentos magistracs, 
ou:eak:ioaes, á excepção d'aquellcs, que não for possível aprom
~~ falta de meios. 

·"··a.• Organisar, todas as vezes que na Botica não houver 
..-ntidade necessaria de drogas, para satisfazer os pedidos dos 
NaYios da Annada, uma relação do que faltar, rcmcttendo-a 
GQIIl Ollicio ao Director, para este os requisitar. 
~<Jli§AO.• Fornecer aos Cirurgiões dos Navios alguma droga , 

· qdi' elles pedirem , e não estiver incluída na referida Tabella, 
,recedendo despaelro do Chefe do Corpo de Saudc. 

§ tt.• Pagar qualquer droga, que lhe falle, ou se dete
riore por descuido seu. 

§ 12.0 Entender-se com o Escrivão sobre a receita, ou dt~s
peza da Botica, c prestar-lhe todos os rsdarecimcntos, que rslc 
lhe eti;:ir. a bem da certeza, c rl'guluridade da sua conta. 
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§ 13.0 Dar contas na competente Hcpartição annualmcnlc, 
ou quando lhe for ordenado. 

Art. 3B. o O Primeiro Bolicario prestará a fiança de um 
conto de rMs. 

Art. 3,',.. • Os objcctos , que se fornecerem aos Cirurgiões, 
ou Roticarios dos Navios, lhe serão carregados em receita por 
extenso no livro da sua carga , com os pn~ços em algarismo á 
margem; o que scr<Í feito pelo Est:;·iriio do Navio, extrahindo 
conhecimento em fúrma para descarga tio Boticario do' Hospital. 

Art. 35. 0 O Dircctor, os dons J'rinwiros Cirurgiücs, c o 
Escrivão examinarão todas as yezcs que julgarem necessario, 
não excedendo a seis mezes, o estado das drogas da Botica na 
presença do Primeiro Boticario; c as que se acharem arrui
nadas se deitarão lüra , depois de pesadas , ou medidas, para 
se fazer o competente termo no livro proprio, quo todos as
signarão; praticando-se o mesmo a respeito dos utensílios. 

Art. 3G. o O Segundo Botica rio, Praticantes, c Senentes 
serão subordinados ao Primeiro, c obscrvnrão as suas ordens 
em tudo o que for relativo ao serviço da Botica. 

Art. 37. o Quando qualquer Navio d' Armada der lJaixa, o 
Cirurgiilo, ou Botica rio, dentro de quinze dias, farü entrega 
da llotica no Hospital perantP- o Directo1·, o Escrivão do Hospital, 
o do Navio, e o Primeiro Boticario do Estabelecimento, a fim 
de se proceder á srpnração dos rncdieamcntos e utensílios em 
bom estado dos inuteis; deYendo lavrar-se destes o competente 
termo, c carregar-se os bons ao Primeiro Botieario, extrahin
do-sc conhecimento em fórma, que se dará a quem fez a en
trega , assim como uma certidão dos julgados inuteis. 

Art. 38." O Primeiro Botica rio, sendo responsavel por 
tudo quanto é relativo á Botica, não consentirá dentro della 
pessoas estranhas, nem permittirá ajuntamentos, jogos, & c. 

Art. :JU. o Os Botica rios nilo poderão ter 13otica sua , ou 
por sua conta eom outro individuo, sob pena de serem Jogo 
dispensados do seu exercido. 

Art. 40. o O Primeiro I3oticario será substitui do nos seus 
impedimentos pelo Segundo. 

Art. 41. o A Botica será inspcccionada pelo Dircctor do Hos
pital, ou pelos Cirurgiões, que ellc indicar, todas as vezes que 
achar necessario, a lirn de YCI', se tudo se conserva em boa 
onlem, se os medicamentos estilo bem acondicionados, e se 
os J~mpregados cumprem suas obrigações. 

Art. 1,2. 0 O Segundo Hoticario, c Praticantes deverão ser 
propostos, por inlermcdio do Director, pelo Primeiro Boticario , 
por serem pessoas de sua confiança. 

Art. t.:J. o Compete ao Enfermeiro l\Iór o seguinte: 
% I." Encarregar-se de todos os moveis, roupa, e utensílios 

do Ho~pital, passando as cautelas ncccssarias ao Almoxarifc, 
para o~ entregar aos Enfermeiros, quando forem precisos para 
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o seniço dos doentes , ficando responsavcl pelas faltas que hou
yerem.·:. 

§ 2:."" .~Velar sobre o serviço dos Enfermeiros e Serventes, 
obrigando os primeiros a cumprir as ordens, que lhes derem "'OI F.cultaüvos, e distribuindo os segundos pelas Enfermarias, 

;,;_,;;.~~-CIOIDO lbr necessario; bem corno mandar fazer por estes o ser
!$::'(? • Yft,o~xterno, quando srja preciso . 
. :,. · S 3.• Observar se os Enfermeiros dão os medicamentos aos 

doentes, e lhes fazem todas as applicaçõcs ordenadas, com a 
diligeocia, e docilidadc devida á humanidade soiTredora. 

§. 6..• F; : ~r annunciar por toque de sino, um quarto de 
hora antes, a visita dos Facultativos superiores. 

S 5.• 1.-'azer a chamada dos Enfermeiros e Serventes duas 
yezes no dia , sendo uma de manhã, c outra á tarde, para 
dispor o seni~ da noite. 

S 6.• Organisar todos os dias a relação dos Enfermeiros, que 
deYem fazer quarto durante a noite , para assistir aos enfermos 
lf8YCS. 

§ 7 .• Mandar varrer, e limpar as Enfermarias duas vezes 
DO dia, e ter cuidado em que os Enfermeiros e Serventes se 

: CIODienem asseiados, com particularidade os que servirem aos 

Fazer desiofectar as Enfermarias corno determinarem 

Mandar examinar os leitos dos doentes , a fim de ver 
• enes tem oc:eultado alimentos contrarias ás dietas. que lhes 

.. Utenm lido preseriptas pelos :Facultativos , ou outros objectos 
~ ,· § 10. • Fazer todos os dias uma relação, que conterá os 
generos necessarios para as dietas, rações dos Empregados, le
Dba, e azeite para as luzes, c será extrahida do caderno, em 
que o Escrivão do Hospital faz o resumo dos mappas parciaes 
das Enfermarias, organisados pelos respectivos Enfermeiros, e 
que .deverá ser numerado, rubricado, e assignado pelo mesmo 
Elalhlo. Aquella relação, depois de assignada pelo Enfermeiro 

. ,~~~terá rubricada pelo Segundo Ciru~~ião, que auxiliar o ser
~ · ··~ dnlrgk.o, e entregue ao Almoxanle , com despacho do Di-

redor, a fim de fornecer a quantidade dos generos, que nclla 
• adiarem desi~nados. 

S tt.• Entregar ao Cozinheiro tudo quanto for preciso para 
.,as1 ~s, c ter a seu cargo a vigilancia c fiscalisação da co-
11ioba, ·e governo dos empregados nclla, para que a comida 
... bem feita c com asseio , esteja prompta ás horas deter
minadas, e não haja extravio nos gencros. 

S 12.• Assistir á distribuição das dietas na cozinha, a fim 
de ver se combinão exactamente com os mappas parciaes das 
Enfermarias, para que nada falte aos doentes do que estiver 
marcado nas papeletas. 
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~ 1:1. o l\Tandar acender os lampcfícs das Enfermarias, c dos 
outros lugares, onde os houvPr, devendo incluir na relação 
dia ria o azeite necessario, conforme está determinado neste Hc
gulamf'nio. 
~ llt .. " Ammpanhnr os l"acutativos na occasião da visita, 

para os informar do que for preeiso, c poder olJscrvar, se 
os Enfernlf'iros emnprcm suas obrigaçücs. 
~ 15. o Trocar na Casa da nrreeadação todos os utensílios, 

que se quebrarem , ou inulilisarem no serviço das Enfermarias. 
~ 1G.o Entregar as praças, IJIW tiverem alta, aos Inferiores 

dos Navios, ou dos Corpos, que ns YiPrcm buscar, d;wdo 
primcira111entc parte ao Cirurgião de dia, c chamando-as na 
poria do Jlospit;,J pelas rclaçüns das altas assignadas pelo Es
crivão. O~ Infaiorcs, a 'l'lenl forem entregues as praças, pas
sarão recibo nestas relações, que serão apresentadas no dia 
seguinte ao mesmo Escrivão para ns guardar; devendo as 
praças dos navios desarmados, transportes, e do Arsenal, ser 
ao mesmo conduzidas por uma escolta da guarda do Hos
pital , havendo-se o competente recibo do Ajudante da Ins
pccção. 

Art. 44. o O Enfermeiro Mó r terá um Ajudante, que 
cscolltcr;í d'cntre os Enfermeiros do Hospital, c o substituirá 
nos seus impedimentos, sendo esta escolha approvada pelo 
Dircctor. 

Art. lJ.5. o Compele nos Enfermeiros: 
§ 1. o Cumprir com toda a cxaeção as ordens, que lhes 

forem dadas pelos I<'acultativos, c Enfermeiro 1\'lór, aos quacs 
são subordinados; c participar-lhes as novidades, c aconteci
mentos , que occorrcrcm nas suas Enfermarias. 
~ 2. o llistribuir a comida ás horas prescriptas no presente 

Hegulamcnto, ou marcadas pelos Facultativos, conservando-se 
nas Enfcrrnarins, em quanto os docntm; comerem, para lhes 
prestar os serviços ncccssarios nesta occasião, e recolher de
pois os talheres c louça, a fim de mandar proceder á sua 
lim pcza. 

% 3. o llar os rcrncdios ás horas marcadas pelos Facultativos, 
c fazer todas as mais applicaçües externas, sendo-lhes pro
llibido encarregar de lias os Serventes, sob pena de serem des
pedidos. 
~ r~." l\Iandnr, não sti f<JZer a limpeza pelos Serventes ás 

cinco horas da manhã no Yerão, c ás seis no inverno, mas 
ainda varrer as Enfermarias, rp1ando for necessario; conser
Yando-as no maior asseio possível , desinfcctando-as todas as 
vezes, que for ordenado pelos Facultativos; c tendo igual
mente todo o cuidado no asseio das camas dos doentes. 
~ 5. o Ht~eeber do Enfermeiro l\lúr toda a roupa precisa para , 

o serviço das Enfermarias, assim como todos os vasos, e 
nl.ensifios 1wrcssarios; cnlrrgando ao !llf1SiliO a roupa suja, para 
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Ser subsiiluida, c OS utensílios, que ~e inutilisarem, OU (fUC~ 
brate.fn. para serem trocados, apresentando os pedaços dos 
que se· quebrarem. 
· .S &.• Fazer os quartos, que lhes competirem, segundo a 

. -.ala, que organisar o Enfermeiro ~lúr, tanto para cuid;ncm 
'DOI doentes graves, como para vigiarem de noite todas as 
Bafennarias. 

S 7 .• Formar o mappa diario das dietas e extras designa
das nas papeletas, logo que termine a visita, c entrogal-o ao 
FACriYiO, para este fazer o resumo de todos os gcneros no ca
derno para esse fim destinado. 

Art. rw. o Hc absolutamente prohibido dar-se aos docnb)S 
qualquer gcnero, que não estiver abonado na papelPta. 
. Art. 47. • Nenhum Enfermeiro poderá sahir do ·Estabele
cimento, sem licença assignada pelo Facultativo da rmpectiva 
Eoknoaria, c rubricada pelo Hircctor, a qual aprcscntar:i 
ao Enfermeiro l\fór, a quem tambcm deverá apresentar-se 
quando entrar. 

Art. 48. o Os Enfermeiros deverão saber ler e escrever; 
serio nomeados, e despedidos pelo Dircctor, que dará disto 
OODllecioJcnto á Contadoria Geral da Marinha, e tratados no 
llolp.ital, quando t)stivercm doentes, substituindo-se a ração 
·pda dieta, que se lhes abonar. 

Art. 49. o Os Enfermeiros, que forem d~spcdidos por mán 
comportamento, ou falta no desempenho de seus deveres não 
poderio ser outra wz admittidos. 

Art. 50. • Para se poder fiscalisar os ohjcctos da Fazenda 
Nacional á cargo dos Enfermeiros, dará o Enfermdro J\iúr 
balanço nas EnfPrmarias mensalmente, c das faltas, que cn
«mtrar, aprcscntarú uma relação, por dle assignatla, an 
Hircctor, para se fazerem as ncccssarias dcclarat;iíes, a lirn 
de eO'ectuar-sc a competente indemnisação na fôrma do % J I." 
do Artigo 15. o 

,.Art. 51. o Se os Enfermos, quando Itws faltar quars
W,r"objectos, quizerem dar os do Hospital, não serão .acPilos, 
·~- outros novos. 
· Art. 52. o Os Serventes farão todo o serviço do llospilal, 

que lhes for ordenado pelo Enfermeiro l\Iôr, c Enfermeiros, 
tanto nas Enf.·rmarias, c cozinha, como ftíra do Hospital; 
sendo neste caso sempre acompanhados por um Enfermeiro, 
~do J)()r escala pelo Enfermeiro l\Jtír. 

~Art. 53. o O Comprador executará todas as onkns, qnn 
lhe der o Director, bem como o Almoxarife; l'arú cmHluzir 
diariamente para o Hospital lodos os gcneros precisos para as 
dietas, e raçües, dr fôrma que tudo chegue á" horas, que 
lhe forem marcadas : eomprará todos os objeetos, tlt~ que st~ 
necessitar, n'tTiwndo ordem por escrito do llirt'dor; nwllt•rú 
••m fadura th g\'twros, qtte .-;e t'<HTegarl'llt ao 1\IHto\aril't•, o 
<>pn·sPnlar;Í a rn11ta dos 1!111' liwrcrn tk~JH'Za illlltll'dial;t . 
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Art. 5~.° Compete ao (;:ozinlteiro o seguinte: 
~ 1. 0 Observar c executar as inslrucçõcs, que lhe der· o 

Dircctor, ou quem suas vezes fizer; não consentindo ajunta
mentos na cozinha, principalmente ás horas da distribuição da 
comida. 

§ 2. 0 Ir diariamente á despensa receber do Almoxarife, 
ou seu Fiel, na presença do Enfermeiro Mór, os artigos nc
cessarios para as dietas, c rações dos Empregados , tudo por 
conta, peso, c mPdida. 
~ 3." Preparar os alimentos, quer das dietas, quer das 

rações, de modo <iUe a comida seja bem feita, c com todo 
asseio c promplidão, para que ú hora da distribuicüo não haja 
falta. 

§ 4. o Recehcr do Alrnoxarife todos os utcnsilios proprios 
do seu serviço , os quacs deverá ter em boa guarda,, sempre 
limpos, c na melhor arrumação possível ; passando recibo ao 
Almoxarifc, a fim de llcar responsavel pelas faltas que houver. 

§ 5. o Trocar na Casa da arrecadação todos aquelles uten
silios, quo estiverem em mão estado, precedendo r!lquisi
ção sua. 

Art. 55. o O Cozinheiro terá os Ajudantes, que formn 
necessarios, tirados dos Serventes do Hospital; e, quando es
tiYcr impedido, dará logo parte ao Di redor, para este pmvi
denciar sobre sua substituição. 

Art. 56. o Compete ao Porteiro o seguinte: 
§ 1. o ]~xecutar, c observar as instruções dadas pelo m

rector, ou quem suas yczes llzcr, não consentindo que entre 
no Hospital a falia r com qual<tuer doente pessoa alguma, sem 
licença do Cirurgião de dia, nem os Soldados da guarda do 
Hospital, senão por ordem do mesmo Cirurgião. 

§ 2. o Evitar que as pessoas, que tiverem obtido licença 
para yisitar qualquer doente, lhe lerem, ou fação conduzir 
algum genero de alimento, ou outros objectos, que devem 
ser prohibidos, corno dinheiro, armas, &c. ; podendo para 
esse lirn fazer os exames precisos, ou só, ou coadjuvado pela 
sentinella da porta, se for ncéessario. 
~ 3. o Ter um livro, em que faça apontamentos de todas 

as 'baixas , que trouxerem os doentes, que diariamente en
trarem para o Hospital. 

§ r~. o Vigiar que nenhum doente saia do Hospital, sem 
ter alta, ou licença do .Facullativo, <tue o tratar, para pas
sear, dando, ainda neste caso , parte ao Director; nem J~m
prcgado algum suballürno sem licença por escrito do Dire
tor, e na sua falta do Cirurgião de dia. 

Art. !)7." O Porteiro sar;í tamhcm encarregado de guar
dar os fardamentos, c no mesmo liuo, em que lançar os· 
assentos <hl;; hnixas, farú a declaração das pe~as de farda
mento, e mais objectos, que os doentes I roux~rPm , e nwn-
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cionará e Corpo, (;ompanhia, ou Navio a que pcrlcnrcm, 
a praça qu_e tem a bordo, c se são presos. 

:"A.I't 58.• O Porteiro será coadjuvado no serviço da porta 
.por um 'Enfenneiro, que o Director escolher, c quo tambem 
:}1odelá lllbstitoil-o nos seus impedimentos , quando for no
~ . 

. Art. 59.• Compete ao Capellão o seguinte: 
·. § t. • Ministrar os ~acramen_to_s aos doentes, qu~ndo a gra

.. -~ de soas molestms o cxtglr, ou for dctcrmmado pelos 
-Faall&ativos; bem como .a todos os outros, que os pedirem , 

·S;t.• Assistir aos moribundos .até o seu ultimo momento, 
com paeiencia e charidade. 

5 3. • Confessar qualquer Empregado do Hospital , quando 
o pedir; usando sempre de batina no serviço do Estabcloci
JDeDIO. 

S •4.• Dizer Missa aos Domingos .e dias Santos, c a horas 
taes de poderem os Empregados do Hospital ouvil-a , iClll 

faltar ás soas obrigações essenciaes. 
Art. 60.• O Capellão, quando tiver algum impedimen

to, que deverá justificar, dará logo parte ao Diroctm·, para 
~- provedenciar sobre o meio de supprir·se a sua falta. 

CAPLTULO 111. 

IJo M"f1iço interno .do Hospital, .e objectos guc lhe são relativos. 

. Art. •61.• Logo que chegar algum doente ao Hospital , 
o -Porteiro, por um toque de sino , dará signal ao Cirur.
silo de dia, o qual , examinando o doente, lançará na baixa 
a designação da molcstia que reconhecer , mencionando as pa
lavras- febricitante , venereo, ferido, samoso, ~c. , c o fará 
coaduzir á Enfermaria c cama, que julgur eoriYcnicnte. 

Art. 62.• Para que o Cirurgião de dia tenha conheci
-mento das camas vagas, que existirem, o I~nfermeiro l\I«le 
·lbe 1lará diariamenie urna relação dc.llas, com declaração do 
-~ das Enrermarias, a que pertencem. As camas de
ftllo ser todas numeradas, para facilitar a distribuição dos 
doentes, e evitar qualquer engano nos remedios e dietas. 

Art. 63.• Na distribuição dos doentes deverá o Cirurgião 
-de dia ter toda a cautela, para que se não misturem os de 
~otes molcstias, c se observe a devida separação. 

Art. 6}. • Nenhum doente será recebido no Hospital sem 
baixa, que contenha o seu nome, naturalidade, filiação, praça 
ou graduação, Companhia, Corpo, ou Navio, a que pnlencer, 
salvo os que vierem em yirtude de orderll superior tlirit:;i<la 
ao Dirccto r. 

Art. 6.).• A baixa será impre•;,a, hem 1~sel'ila, e terá 
todru; as datas por e:xll'nsn, d1~n~ndo o; tlot~nii'S lki.\ar ile SI'!' 
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~occorri<los pdo Corpo, ou Navio, tlijsde a data' da Larxil', 
passando a sel-o pelo Hospital. 

Art 66. 0 Todas DS baixas serão apresentadas ao Dire
dor, para as rubricar, sendo depois entregues ao Escrivão, 
para proceder á escrituração precisa, e cmmassal-as, a lim 
de solver qualquer duvida, que possa apparecer. 

Art. 67. • Os dizeres, que contiyerem as baixas, serão 
lanç.ados nas papeletas, que devem estar á cabeceira dos doen
tes, designando-se nellas o numero da Enfermaria, e da rama. 

Art. 68." Os Officiacs doentes, que entrarem para o Hos
pital, com quanto sejão tratados com distincção c deccncia 
devida á sua graduação, c em quartos separados, li cão toda
' ia sujeitos ás mesmas regras estabelecidas para os outros 
doentes. 

Art. 69. o Os Officiaes , que se recolherem ao Hospital 
11or ordem do Quartel General , sejão ou não presos , não po
deJ{io sahir sem ordem expressa para esse fim, participando-se 
previamente que clles estão no caso de ter alta. 

Art. 70. o De todos os Officiaes de Jlatente, ou graduados, 
CJUC entrarem, ou sahirem do Hospital, dará o Director parte 
ao Quartel General. 

Art. 71. o O fato, ou fardamento dos doentes entrados, 
será entregue pelos respectivos Enfermeiros ao Porteiro; sendo 
a roupa de cada doente acompanhada de um bilhete , que 
contenha o numero de peças , o da Enfermaria, e o da pa
peleta, com o nome, e o dia da entrada; devendo os Enfer
meiros, no dia em que os doentes tiverem alta, ir com as 
papeletas receber a roupa dos mesmos , que será entregue pelo 
11orteiro; c fazel-us vestir antes do jantar, pura ficarem prom
ptos a snhir, quando os vierem buscar. 

Art. 72." O dinheiro, que os doentes trouxerem para o 
Hospital , será pelos Enfr~rmeiros apresentados ao Enfermeiro 
1\f<lr , que o contar;í á vista dos mesmos doentes , assentando 
a sua importancia no verso das papeletas, e entregará de
pois ao A lrnoxarife, aeompanharlo de um bilhete, por elle 
<~sSifinado; dcvrmdo o dito l~nfcrmeiro l\Iór no dia da alta ir 
buscar o dinheiro, e restituil-o aos doentes. 

Arl. 73. 0 O espolio das praças, que fallecercm no Hos
pital, será entregue pelo Porteiro ao respectivo Almoxarife, 
Iwvendo deste o mrnpetentc recibo, c pelo mesmo Almoxa
rifc remettido á ()uarla Secçfío do Almoxarifado de 1\Iarinha, 
com uma guia rubricada pelo J)irector, exigindo depois da 
entrega o nceessario conhecimento. O espolio das praças, !JUe 
falleeerem , pertencentes ao Corpo de Imperiaes 1\larinheiros, 
~~ ao Batalhão Naval, sení entregue pelo Porteiro ao individuo, 
que, autorisado pelos respectivos Commandantes, o ,·ier busca~;, 
rlnendo elle passar recibo ao mesmo Porteiro. 

,.\rL. 7\ " ,\s visilao aos doentes far-se-hão ret;ularmcut.e 
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desde o primeiro de Abl'il até trinta de Setembro ás oi lo horas 
da manbl., e do primeiro de Outubro até trinta c um de 
~ú sete horas. A visita de tarde se fará áquclles doentes, 

;quo, a precisarem, á hora, que os Facultativos julgarem mais .--•·· ' . : :Art. '75.• A' medida que os Facultativos forem passando 
-~l'YIIita, os Enfermeiros, que os acompanharam, irão escrevendo 
,i-:UID caderno: t.• o numero da cama; 2. 0 o do remc
~..dlo,; e 3. • o da dieta , e extras por extenso, bem como quacs

.'\if,qac ;.applieações ordenadas; declarando os mesmos l'acul

. :':lltol ua papeleta o rcmedio, e a dieta pelos seus nu meros, 
.-.'.• aa.extras por extenso, c marcando á margem o dia, em 

. que se principia a abonar qualquer dieta , c aqucllc , em que 
.Q!I5a. 

.• Art. 76.• Finda a visita, os FacultaliYOS lançarão no livro 
.,·.do D~Ceitoario os remedios, que tiverem receitado, c assigna
' .fio, declarando em cima o dia do mcz. 

Art. 77. o O curativo dos feridos será sempre antes da vi
sita, cumprindo ao Primeiro Cirurgião encarregado do serviço ei-

41llfgico fazcl-o, ou determinar na occasião da visita o numero 
1 · .4e yezes, em que se deve clfcctuar. 
t'.·· ,.-+ .. . Art. 78. o Haverá seis especies de dietas, ou rações or-

.~.diuarias, designadas pelos numeras 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com-
~. · ·~ da maneira seguinte : r .· S t.• N.• t --De canja, feita cada uma com uma onça de 
t· arroz. outra de assucar refinado, c seis onças d'agua. 
~ ~ .2.• N. • 2- De caldos de gallinha , na proporção de uma 
w ... :pilinba para oito caldos. 
~ s a.• N. o 3-De caldos de VaGca ' ou vitela' na proporção a de uma libra para quatro caldos. o numero das dietas pre-
IJ!.. cedentes será determinado pelos Facultativos, c marcados nas 
!f'· pa~etas; podendo abonar-se em lugar de arroz, araruta ou 
f .. · . 1apaoca, e em lugar de caldo de Yacca o de mão de vacca. 
~~ ·Ê ... ~·· N.• 4--Dc quatro onças de pão c uma por.ção de 

•. ·' da panclla geral ao almoço; de um quarto llc gallinha 
.: · ·. , ·quatro onças de plio, ou seis onças de farinha, c 
·· .. ··~· de pl~nba quanto baste para molhar o pão ao jantar; 

. .:..'-e de caDJa a da. 
S 5.• N.• 5- De seis onças de pão c caldo de panella geral, 

· -ou, em seu lugar, uma onça de assucar refinado, c agua 

1. ·quente ao almoço : de oito onças de carne de vacca cozilla , 
' lleiS onças de farinha de manllioca com caldo lia pandla geral, 
' -e duas onças de arroz feito no mesmo caldo ao jantar ; e lle 
. canja á cea. 
~. S 6. • N. o 6- Da dieta N. o 5 ao almo~o ; de dez onças de 
~ tame de Yacca cozilla, quatro onças llc pão, ou seis llc fari-
~ nha com caldo da pane lia geral, para molhar o pão, ou farinha, 
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c duas onças de arroz feito em caldo ao jantar; c de oito onças 
de carne assada, c duas onças de arroz feito em caldo á cêa. 

Art. 79. 0 Para os almoços das dietas N.o• 5 c 6 podem 
os Facultativos abonar, quando julgarem conveniente, em lugar 
de caldo, meia onça de manteiga , urna onça de assucar refi
nado , urna oit~va de chá, ou seis onças de infusão de café. 

Art. 80. o As rações dos Olliciaes serão iguaes ás dos outros 
doentes, designadas nos n. os 1 , 2 , 3 c 4 ; devendo ter mais 
na de n.o 5 meio frango assado para o jantar, c na de ~.o 6 
um quarto de gallinha, ou meio fr;mgo assado para o jantar, 
c meio para a cêa. 

Art. 81. o As gallinhas, c a carne deverão ir logo pela ma
nhã á panella geral, á excepção do que ti ver de servir para 
as cêas, conforme as dietas n. os 5 c 6; assim como as gallinhas 
da de n.o 2, c a carne da de n.o 3; porque os caldos destas 
dietas devem ser feitos á parte, para se distribuírem, como for 
ordenado pelos Facultivos, segundo o numero marcado nas 
papeletas. 

Art. 82. o As gallinhas, c a carne, que servirem para as 
dietas n. os 2 c 3, deverão ser descontadas das que pertencerem 
ao jantar das dietas n. os 4 c G; porque, depois de feitos os 
caldos , serão distribuídas por aquellcs doentes , a quem forão 
descontadas. 

Art. 83. o O caldo para o almoço das dietas n. os 5 c 6 
seriÍ tirado da panella geral uma hora depois de levantar fer
vura , não devendo exceder a quantidade nccessaria para molhar 
o pão ; c para as cêas, conforme as dietas marcadas, se ti
raní no fim outra porção, que se guardará para fazer com 
arroz, na fórma já determinada. Dar-se-hão diariamente duas 
gallin h as , ou mais, quando for necessario , para os caldos, 
que devem ser· distribuídos de manhã cedo. 

Art. 8!~ .. o Alt~m dos temperos neocssarios, levará a panclla 
geral duas onças de toucinho para cad~ seis doentes. 

Art. 85. o Tambem se abonará vinho de Lisboa aos doentes, 
se os Facultativos assim o determinarem , conforme as circun
stancias c habito do doente; mas nunca I)Oderá dar-se mais de 
duas onças para o jantar, c duas para a cêa. 

Art. 86. o Da mesma ftírma se podcní abonar para sobre
mesa algumas fructas, ou doee, se os Facultativos assim o or
uenarcrn ; mas somente uma ou duas bananas , ou urna la
ranja, uma lirun, um limão doce, ou duas onças de mar
melada. 

Art. 87. 0 O almoço será distribuído ás oito horas da ma
nhã , o jantar ao meio dia, e a ef~a ús seis horas da tarde. 

Art. 88. 0 O Capcllão, os Segundos Cimrgiões, lloticarios, 
1'r<11ieanles da Jlotiea, Enfermciro'i\fúr, seu Ajudante, Porteiro, 
Cozi!ilteiro, Enfermeiros, Comprador, c Fiel do Almoxarife terão 
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a~;". que marca este Regulamento; c, estando doentes, 
~:~ DO Hospital. 
~:Art. 89. • O mappa geral das rações será sempre feito na 
·~~ e a tempo de poder o Almoxarifc dar as providencias, 

te aprompt.ar tudo quanto os Facultativos prcscrcvêrão. 
·ArL .90.• Ã ração dos Empregados internos constará do 

,fllll'da11e;. pilo doze onças, assucar fino duas, café em pó urna 
,,eaça ,~ caroe de vacca duas libras, toucinho duas onças, arroz 
· .._ onças, farinha um dccimo, manteiga duas onças, chá 
: ._.. "OítaTas. 
~~."'t,:~ ÃJ't. 91.• Os doentes, que entrarem depois de feito o mappa . 

. . ,;·411ifo das Enfermarias, ficarão a canja de arroz no dia da en-
. ::.tnda e no ~~eguinte, sendo febris, c a meia ração os outros; 

·· ,.; dneDdo o Cirurgião de dia marcar a dieta nas papeletas, c 
··.·~~!~~~Par um v.ale extraordinario,. que será incluído no mappa fnl do dia seguinte. 

· ' ArL 92. • Só os Facultativos do Hospital tem direito de 
prescrever dietas aos doentes, c de lhes designar os rcmedios: 
portanto nenhuma pessoa, qualquer que seja a sua graduação, 

.CIO emprego, poderá oppor-se á execução do que os ditos Fa
··• cultativos tiverem determinado a semclhnntc respeito, a menos 
:~que Dlo seja o Cirurgião em {;hefc do Corpo de Saude d'Ar

IDida, como Jospcctor Geral do Serviço de Saude. 
Art. 93.• As banheiras serão montadas em cJrro com 

rodas; devendo haver todo o cuidado, para que se conservem 
DO maior asseio; sendo despejados c esfregadas, quando o 
doeale acabar de tomar o banho. 

Art. 9•. • Logo que os dosmte3 entrnrem para as Enfer
marias. despirão o fato, que trouxerem , para ser arrecadado; 
e receberão um rcstuario proprio do Hospital , que constnrá de 
roupão. camisa , calça c barrete, tudo branco. Os OJiiciacs 
Dlo ficão sujeitos á disposição deste Artigo . 

. Art. 95.• Bnverá nas Enfermarias lampcõos com awitc 
~ • que dcm sufficientc claridade , e que se ncccndcrão logo 
· • ·~tecer • e se apagarão, quando for dia. O Enfermeiro 

~Domeará um Servente para este trabalho, dispensando-o 
. outro qualquer. 

· ·. ArL !)G.• As Enfermarias serão arejadas antes, c depois 
elas Yisilas, c do curativo, assim como depois do jantar. 
· ~ _Art. 97.• Em cada Enfermaria haverá para uso dos doentes 

. Ull;l- lavatorio, e uma toalha, que será renovada. Os doentes, 
aljo estado de moleslia pcrmittir, deverão lavar as mãos c o 
rosto todos os dias, c os p!·s duns vezes na semana, fazcn
~lhcs a barba, c cortando o cnbcllo, sempre que isso for 
necessario. 

Art. 93. o A palha dos cnx:~rgiies deverá S(~r renovada , 
quando os Faculta li \OS jul;:rarrm pn~ciso. o~ lciH:ocs serão IllU

dado;, ('I' lo lllellfl!i. 11!1~<1 vn: cada se111ana, ou scn1pre q uc 
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for nccessario, segundo a natureza da mo! estia, c toda a outra 
roupa duas vezes por semana, ou qu:u.do os FacuiLalivos de
terminarem. 

Art. !J!). • Os mortos, depois de vestidos, c postos nos cai
xões, serão depositados no quarto para isso destinado, a fim 
tfe serem ncllc encommcndados pelo Capellão , logo que se 
lhe dê parte de que ali i se achão; sendo dados á sepultura só doze 
horas depois do fallccimento. 

Art. 100.• Qualquer Enfermeiro,quandojulgarterfallle
cido algum dos doentes a seu cargo, dará disso immediata
mente partf1 ao Cirur;;ião de dia , para este verificar, se está ou 
não morto; c no caso alfirmativo, tambern ao Enfermeiro J\Iór, 
a lirn de o mandar vestir, e conduzir para o quarto de depo
sito, examinando depois aquelle I~nferrneiro o enxergão, c o 
travesseiro para se despejarem, se for necessario. 

C.\PITl'LO IV. 

Do scrvl(·o externo do Hospital, c objcctos que lhe 
di:;em respeito 

Art. 101. • Os doentes dos Na,·ios armados, ou dos Corpos, 
quando forem rmucUidos para o Hospital; deverão ser acom
panhados de um Ollicial r nferior , e da respectiva baixa. 

Art. 102.• Na condução dos doentes para o Hospital de
verá ter-se toda a cautela , de f1ínna que elles não scjão expostos 
ao sol , nem ú chuva , para o que haverá de sobrcsalentc no 
Arsrnal padiolas, ou outra qualquer comrnodidade, que po
dcrú ser fC(lUisitada pelos Com mandantes dos Navios , ou Corpos. 

Art. 103.• Os doentes se apresentarão no Hospital antes 
da hora da visita, c só em casos cxtraordinarios serão admit
tidos a quai()UCr hora do dia, ou da noite. 

ArL 10'1.. 0 A sahida dos doentes será determinada nas 
papeletas pelos l<'acultativos no acto da visita, c, á vista dellas, 
se encherão as allas , sendo umas c outras assignadas pelos 
mesmos Facultativos. 

Art. 105." O Hospital tcrú urna guarda, que estará ás 
ordens do Director, c prestará todos os auxílios, que ern nom(~ 
deste requisitarem os Facultativos, para a boa execução do pre
sente Hegulnrnenlo. 

Art. 10G.• O llircelor, ou quem suas vezes fizer, daní 
ao Commandante da guurda as instrucções nccessarias, a bem 
da policia c regularidade do Hospital 

Art. 107. o As sentinellas não serão postas no interior do 
Hospital; devendo recolher-se os presos de qnal!)tH•r d<tsse ú 
Enfermaria de prisão, e haver ahi para com elles toda a cau
tda uecessaria, a fim de evitar fu~as . 

. \rt. 108." As in,trwr:fíes e ord1•ns, qtw sn derrm ú guarda 
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do Hospital, serão affiladas no Corpo da mcsm~ gnarda, c 
DOIIupres das senlioellas, a fim de que lhes sejão conhecidas. 

C.\PITULO V. 

IJd aeriluraçdo, contabilidade, e fiscalisar;lio do llo8piral, 
e da Botica. 

::;~-ArL 109.0 A escrituração do Hospital conslar;í dos Sí'

JÍ'uioles lhros, alem dos que pertencem á llotica. 
N.• i. Ueceíta. 
• 2. Despcza. 
• 3. 1\lappa, ou conta corrente dos ol).iedos a 1·an.!o !lo 

Almoxarife. 
• 4. T<'rmos. 
» 5. Inventario. 
• 6. Hegistro da corrcspondcncia olficial. 
• 7. Dito das ordens do Director. 
• 8. lkceituario. 

: » 9. Entrada c sahida dos doentes. 
'~'':~ 10 Ponto. 

> Art. uo.• Os livros. de que trata o Artigo antccerlPntP' 
senirão para se fazer nelles os competentes lançamentos pda 
maneira seguinte: 

N.• 1. Dos objectos, que devem estar a cargo !lo Almo
xarife. · 

, 2. Da d1~speza dos mesmos ohjeclos. 
• :J. Tanto da receita, corno da despeza de todos os ob

jedos, segundo a sua nomcnelalura. 
» 4. Da compra, e approvação dos gcneros, que entrarem 

para o Hospital, c dos que se inulilisan~m; bPm 
como dos termos das conferencias, que lizN o Di
rector, na conf<'fmidade do§ 10. 0 do Art. 15. 0 

» ~. Dos moveis, c outros objcctos entregues pelo Al
moxarifc ao Enfermeiro Múr, c Cozinheiro, extra
hindo-se conhecimento em fúrma, para a conta 
do dito Almoxarife. 

» 6. Dos Olficios, que o Dircctor dirigir ás dilfcrcntes 
Autoridades, e dos documentos, que os acornpa-

\. nharcm, salvo quando o objccto, de que clles tra-
tarem, estiver j<i lançado em algum livro; sendo bas
tante neste caso que se faça a referenda <Í ess<) livro. 

• 7. lJas ordens, segundo os seus nu meros, que o Di
redor dirigir aos diversos Empregados. 

• 8. Do rcccituario feito pelos Facultativos do Hospital, 
na f!Írma prescripla por este Begulalllcnto, quando 
trata das obrigaf.:õcs dos Fucultativos. 
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:\." U. Do dia mrz e anno da entrada, nome, idade, na-
turalidade, estado, filiação, praça dos doentt>s, e 
Corpos a que perlt'ncerent, tudo ü vista das guias, 
que trouxerem; e do dia 111ez c anno, em IJIIC tiver 
lugar a sahida; bNn corno do motivo desta, fa
zendo-se menção dos fallccirnentos, para se poder 
passar as ccrtidiies, quando forem exigidas. 

" 10. Do Ponto dos Empregados, escriturad'> em fórrna 
de mappa , contendo os nomes de todos, com 
designat;fto dos di<Js do rncz, e columna de obser
vnções. 

A rl. 11 L o A n~rci ta dos gencros ser;í feita ü vista, não 
siÍ dos pedidos do Almoxarifc, segundo as necessidndc, que 
clle reconhecer; mas lambem dns guias de conducção daquclles 
objectos suppridos pelo Almoxarifado, em virtude de taes pe
didos. 

Art. 112. o A dcspczn dos gcneros será feita segundo as 
relações diarias, e mappas onwnisados á vista dos parciaes das 
ditl'erentes Enfernwrias, e dos conhecimentos ex.trahidos do livro 
de Inventario, rclati vamcnte aos objectos eutrcgues aos Em
pregados. 

Art. 113. o Os documentos para comprovar o lançamento 
do livro d1~ inventario, serão, tanto os pedidos, !'cito pelos 
respectivos Empregados, dos objectos neccssarios para o serviço 
do Hospital, que devem estar a cargo delles, como as copias 
extrnbidas do livro de termos d'aquelles, que se tiverem inu
tilisado, ou dos conhccinwntos em fórrna das Secções, se taes 
ohjcctos forrmr alli lmtrPgues. 

Art. 11'~." Os mappas do movimento do Hospital, e os 
do1:umenlos da receita e despeza do mesmo, serão impressos, 
e h~rã.o o despaeho do Din~ctor, uma Vf)Z, f(Ue estejão com as 
devidas formalidades. 

Art. 115. o As I' raças, que se tratarem no Hospital , sa
tisfnrão o seguinte, por meio dos seus Yencimentos: os Olli
ciaes c!' Armada, t) das dill'cn·rlles dassf'S o correspondente á 
metade de seus rcspedi ms soldos; os Otlit:iaes de prtia, e outros, 
que como taes são considerados , os wesmos meios soldos , 
e valores de suns rações; as de111ais prat;as dos Navios, c as 
de pret dos Corpos os seus vencimentos, e as rnções ou etapes; 
e os artistas P outros do servir:o dn Arsenal os jornaes, ou ven
cimentos, 1prc pt)rcdJl~nmr. 

Art. 116.0 As imporlatl'~ias, de IJUC truta o Jrtigo ante
cedente, entrarão para o Thesouro; c para este fim o Escrivão 
do Hospital organisaní mensalmente urnn rdação de todas as 
praças, que no mesmo Estabelf'cimenlo se tratarf'rn, fi•ila com 
as devidas dassilicaçües, e st'gundo as rubricas a que pertPncet' 
a despeza ; declarando-se a respeito dr~ cada prar;a os dias, c 
as ifltantias, iflte devem salisfitzt•r. 
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Art. U7.• Feita esta relação, o Director a enviat·á á Con
tadoria'' Geral~ para , depois de liquidada e processada, o Al
mosarif'e poder receber a sua irnportancia, precedendo despacho 
dô"lnteodente , e a apresentação de urna guia passada pela 

, , t!•' Secçlo· da mesma Contadoria, para, á vista de lia, o AI
. . .. ' IIIOiarife fazer a competente enl rega no Thesouro com aviso 

preYio do referido Intendente á Directoria Geral de Contabi
lidade, por meio de Offieio, mencionando a importancia e o 
mez a que pertencer, 

Art. 118.• Nas facturas dos gt'nr,ros, que os fornecedores 
apresentarem no Ho:>pilal , deverá dPdarar-se por extl~nsn, não 
só a medida, ou peso de cada genero, mas tamhern o pn~ço, 
por que forno contractados, escrevendo-se em algarismos a sua 
importancia e totalidade. Estas facluras, verificadas pelo Es
crivão, e com recibo do Almoxarifc, terão o despacho do .Di
rector, faz~ndo-se a carga ao Almoxarife dos generos, que 
e lias contiverem ; depois do que o Esc ri vão passará conheci
mento em fórma, para a parte haver o seu pagamento, pre
cedendo despacho do Director. 

Art. t19.q. As facturas, assim como todos os documentos 
de receita e despeza serão numerados, c arcllivados, a fim de 
acompanharem a conta, quando tiver de ser presente á com
petente Hrpartição para a liquidação. 

Art. 120.• O Almoxarife entregará todos os dias de ma
nhã ao Enfermeiro l\lór, na presença do Segundo Cirurgião, 
que estiver de dia, os gcneros que forem precisos, tanto para 
as dietas, como para as raçi'il1S dos Empregados, pela relação 
diaria, que o Enfcrnieiro ~lúr organisar c assignar. 

Art. 121.• O Escrivão, á vista da relal;ão diaria, de que 
trata o Artigo antect~dente, c crn que o Enfermeiro Múr de
lerá passar redbn de ter sido entregue dos gencros eonstantes 
da dita rchu;ão, laneará em despcza os referidos geueros ao 
Almoxarife, c a archivará. 

Art. 122. 0 A escrituração da Botica do Hospital cons-
tará dos seguintes livros: 

N.• 1. na receita. 
N.• 2. Da despeza. 
N: 3. Da conta corrente das drogas, medicamentos c mais 

objectos a cargo do lloticario. 
N.• !~. Hos termos do Holicario. 
Art. U3. o Os liHos, de que trata o Artigo antecedente, 

seir\'irão para os seguintes lnnçamentos: 
N. • 1. Dos medicamentos, drogas, c ut!msilios, que en

trarem para fornl~cimentos da Botica, e !le todos os que entre
garem os Cimr;.riiíe.,, c Botirarim dos Navios d'.\rmada. 

N.• 2. lia-; drogas, nwdicarnentos, c utensílios, que se eles
penderem no Hospital , á vista da.;; folhas volanll~S, extrahidas 
<lo receiluario ; assim como do que for entregue para os Navios, 
segundo os pedidos dos Cirurgiões, ou Bolicarios. 
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N." 3. J)a receita e desp•~za, debaixo dos competentes tí
tulos, e conforme a nomenclatura que se adoptar. 

N." !~. Dos t('rmos das drogas, medicamentos, c ulensilios, 
que se acharem inulilísados 11a Botica, e d'a•Jnellcs, que cn
tregan·m os C i rur12-i•ies, ou Hotü:arios dos Navios. 

Arl. 121~. 0 A formula destes livros, c a maneira de os cs
nilurar, ser<Í a mesma, de que trata o systema, mandado ob
servar pelo Decreto de 5 de l\taio de 1834, a respeito da es
erilunwüo do Ahnoxarilildo. 

Art. J 25. o Serão documentos da receita, com preccdencia 
de rkspac!JO, as facturas, ou guias de entrega dos medica
mentos, ou utensílios, organi,;adas com as formalidades pres
eriplas nas disposições em vigor; e da despeza os conheci
mentos (~!li r(; r ma cxtrahidos das cargas, que se fizerem aos 
Cirur;zhks, ou But icarios dos Navios, e os rnappas, ou rela
ções dos medicamentos gastos diariamente no Hospital. 

Art. UG. o Em todos os medicamentos, que enlrarrm para 
o Hospital, se fará um exame na presença dos dous Pri
meiros Cirurgiües, do Primeiro llolicario, do Vendedor, e do 
l~s(:rivão, a lim de se rejeitarem os que se julgarrrn n~<íos, c 
•Jue st~rãu pelo Yendedor substituídos por outros; lavrando-se 
de tudo o competente termo, em que torlos assignarão. 

A rL 1 '.!.7." l'ías cn trcgas dos medicamentos, c utensílios, 
que fiwrem os Cirurt;iõl's, ou lloticarios dos Navios, se pro
cedcrü lambem aos necessarios exames na presença das pessoas 
mendonmlas no Artigo precedente, e do Cirurgião, ou Boti
~;ario de bordo; c nessa occasião se extremará o bom do inutil, 
lavrando-se de tudo o competente termo, em que deverão assi
gnar. Feita a carga ao Boticario do Hospihl do que se achar 
em bom estado, f'<~ passará o respectivo conheei mcnto em f('n·
wa; dando-se ao 1>ireclor parte do que for julgado inutil, para 
11wndar lanr;ar em dcspeza. 

Art. 128. o Os utensílios serão fornceidos pela Intendencia 
da :Marinha, precedendo pedido feito pelo l'rirneiro Botica rio, 
e remellido rom Ollieio do J)irector ao Quartel (;cneral. 

TITULO 11. 

J)u llvspita{ ria Prvrill("ia d!l lla!tia, e Enfermaria da de 
Pernambuco. 

CA l'ITUI~O 1. 

JJo /IustJital da l'l'at'Íncia da Bahia. 

Art. 12!1." O Hospi!;1l da l'rmineia da Hnhia ronlinuar;í 
ond() se acha, 011 :,er;í tranl't·rido para outro Joc.al, (jlle lor 
j1ilr~ado lllais wuvcnicnlc; lerá duas até trcs Enfermarias, c 
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aqucllas casas, que forem necessarias, para a escrituração, 
depo6ilos, e outros serviços indispensaveis. 

Art. i30.• O aranjo das Enfermarias, o numero de 
dQentes, que devem conter, c tudo quanto for nccecario para 
a organisação completa do Hospital, será regulado pelo que 
w manda observar no Hospital da Ctirle, no Capitulo I , e Ar
&~Bos 'Qe 2 a 12 deste Hegulamcnto, no que for applicavel. 

Art. 131.0 O pessoal do Hospital constará de um Ci
rurgião do Corpo de Saudc, quatro Enfermeiros, c u rn Co
zinheiro, sendo todos Pstes Empregados sujeitos ao Inten
dente da Marinha, na conformidade do Artigo 50.• do Decreto 
e Regulamento de 13 de JanPiro 183fL 

Art. 132. o As obrigações destes Empregados rerão regu
ladas pelas que tem os do Hospital da Cttrte no Capitulo 11 
do Titulo I deste ltegulamento, n'aquillo que lhes for appli
cavel. 

Art. 133. o O serviço interno c externo do mesmo Hos
pital, sua escrituração e contabilidade será tudo regulado, 
conforme o disposto neste Hegulamcnto, na parte em que 
puder ter applicação. 

Da Enfermaria da Província de Pernambuco. 

Art. 134. o Esta Enfermaria continuará onde se acha esta
belecida, em quanto for conveniente. A sua organisação, e o 
serviço rclath·o se regulará pelo das Enfermarias de qualquer 
dos llospitaes da C<\rte, ou da Bahia, segundo o que se acha 
prcscripto neste Begulamento. 

Art. 135. • O pessoal da dita Enfermaria constará de um 
Cirurgião uo Corpo uc Saude, um t.• e um 2.• Enfer
meiro, c um Cozinheiro. 

Art. 136. • As obrigações destes Empregados serão, no qnc 
lhes for applicavel, as mesmas que pelo Capitulo H Ti
tulo I do presente Hcgulameuto compelem aos dos IJospitaes 
da Côrte, ou da Bahia; sendo todos sujeitos ao lnspector do 
Arsenal de Marinha. 

TITULO lll. 

Disposições Gemes. 

Art. 137. o Os objectos necessarios para as d iPlas, sus
tento dos Emprc;prlos, limpeza e desinfecção das Enferma
rias, concertos e lavagem da roupa, e os que a evidente ne
cessid;ulc mostrar serem precisos, conforme os p(~didos uos Fa
cultativos, c ordem do Hireclor, continuarão a ser compra-
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dos pdo Hospit~l, mPdhmte as formalidades recommcndadas 
neste Bcgulamento, eom ~ dill'crcnça port~rn de que, em lu
gar de serem os documentos Jlil~os pelo Cofre do Hospital, 
corno até aqui, o d<)Ver;io ser pdo Thcsouro, precedendo a 
eompetente litluidação pl'la Contadoria Geral na 1\Iarinha, para 
onde serão remettidos pelo sobredito Dircctor mensalmente. 

Art. 138. o Feita a liquidação de taes documentos pela Con
tadoria, procederá esta da mesma l'órrna que a respeito dos 
eonhecirnentos em fúrma dos generos eornprados pela Intcn
deneia e Conselho d'"\dministração, fazendo regressar com Olli
do ao Direclor os mesmos conlteeinwntos, para serem entre
gues ás partes, c n'rnrttendo á Secretaria d'Estado, para ser 
l'llviada ao Thesouro, a relação delles, com os nomes dos 
l<'ornecedores, as importaneias respeetivas, e mais declarações 
convenimJt<)S. 

Art. J 39. o Todos os mais grneros e objectos necessnrios 
para o Hospital , níra do que fica dcsi~nado no Artigo 137. o, 

serão fornecidos por intennedio da Intcndcncia, e Conselho 
d'Administraçfio, precedendo os pedidos respectivos com Oficio 
do Director, dirigido á Secretaria d'Estado, por meio do 
Quartel (ieneral. 

Arl. 140." Os dinheiros neccssarios para as compras miu
das, tanto do Hospital, corno da notica, que devem ser feitns, 
as desta pelo I'rinwiro Holicario, e as d'aquelle pelo Com
})l'ador, serão d'ora eru diante suppridos pelo Thesouro; cum
prindo que cada um dos ditos Empregados apresente men
salruente na Contadoria (~era! as contas do que tiver despen
dido, devidamente doe.run<'ntadas, para esta as rcrnetter ao 
sobredito Tlwsonro, directamente, ou por interrncdio da Se
cretaria d'Estado dos Negocios da Marinha, e desta fórma 
abonar-se o que for mister. 

Art. 1/d. 0 O Primeiro Bolicario deverá receber no prin
cipio do rnez na Thesouraria da Marinha a quantia arbitrada 
para miudezas, que se eomprfio diarinmente pela Botica, para 
a composi\·fio de certos medicamentos; fncndo urna relação 
circunstaneinda do que comprou, com declaração de sua irn
portnncia ü mnrgern, a llm de ser, depois de rubrieada pelo 
1Jirector, entregue na Contadoria Geral da l\larinha. 

Art. 1!J2. o Os Praticantes da Botica, Fiel, Comprador, 
]~nfernu~iro i\J<'lr, Enfermeiros, Porteiro, e Cozinheiro, alôm 
dos seus vencimentos, l<~riio diariamente uma vela de sebo de 
seis em libra, para seu uso particui<Jr. Todos os outros Ern
Jll'egados internos, que não forem os acima nomeados, terão 
dinriamcnle meia 'ela de cera, ou espermacele de seis em 
libra. 

Art. J t..:l." Fica an prucl1~n!.l~ nrhilrio do Di redor fazer rr
gular diarianwnle o gasto da lenha, qnc, S<~gundo sua IJltali
dark, f'or IWI'I~s~;uia na Cozinha. O rHeSlllO se praticará a 
n~sJwilo d,1 sal. 
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Art. 14!..• O Enfermeiro l\für, Port~iro, Cozinheiro, Fiel, 
e Coplprador serão nomeados p~lo Ui rector , e propostos os 
cJous, ulümos pelo Almoxarife. O ,\judanle do Enfermeiro .Mór 
terá"esoolbido por este d'entre os Enfermeiros, com approva
çlo.do Director. 

Art. 1~5.0 A cargo de um Enfermeiro estarão qninzo 
.'doentes, e de dous vinte c cinco; sendo os Serventes empre

gados conforme o serviço exigir. 
Art. 146. Um Otlicial nomeado pelo Quartel General 

visitará todos os dias o Hospital, c cxarninarú se os enfer
mos slo tratados na conformidade do presente Hegulamento; 
devendo, depois de concluída a visita, escrever no livro para 
esse fim designado, se achou ou niio alguma falta, e fazer 
esta declaração na parte, que houver de dar ao Quartel General. 

Art. 147. o .E' prohii.Jido jogar no Hospital, c todo o 
gf'nero de altercar;iío, ou disputa, principalmente nas Enfer
marias, que den~riio ronservar-se no mais rigoroso silencio, 
a fim de não serem incommodados os doentes de molcstias 
agudas, ou graves. 

Art. 148. o ~enhurn doente, ainda mesmo sendo Oficial, 
poderá passear nas Enfermarias, ou fóra do Hospital, sem li
cença do seu assistente, o que só terú lugar nos intervallos 
das horas, em que se distribui rem as dietas, nem sahir os por
tões sem ordem expressa do mrector. 

Art. 1ft.9. o Os presos que vierem recommendados, serão 
cuidosamente vigiados, para cujo fim poderá o Dir~ctor em
pregar os meios de segurança, que julgar nccessarios, ainda 
que sejão Officiacs, tendo-se att~nção á sua categoria. 

Art. 150. o Quando entrarem no Hospital doent~s aliena
dos o Dircctor os fani remover para o Hospital de Pedro 2. o, 
logo que i~so for reclamado pelos :Facultativos, entendendo-se 
para esse fim com o Administrador do IJospitnl da i\Iiscricor
dia, e dando parte ao Quartel General. Os OIUciaes, port~m, 
que se acharem em semelhante estado, não serão removidos, 
sem ordem do Governo. 

Art. 151. o Aos Ofliciacs de Patente, c Honorarios, que 
se tratarem no Hospital, se dará diariamente mPia vela de 
cêra, ou de ~spcrmacelc para o seu quarto, c, sendo ncccs
sario, luz de lamparina para toda a noite. 

Art. 152. • O Primeiro Bolkario fará no ultimo dia de 
cal)a- mcz du:ts relaçlíes, uma que dcver:í eont<~r os simplices 
gastos durante o mez eorn a composição dos rernedios rna
gistraes, bem corno ser rubrieada pelo Prirrwiro C:irmgiiío en
carregado da clínica medica, c lançada em despeza ao mesmo 
Hoticario, precedendo despacho do Uirector; e outra de todos 

'• os medicamentos otncinaes prPparados, t<~ndo as <ptanlidades 
por extenso, e a sua illlportancia ú margnn em algarismos: 
esta relação, depois de examinada pP!o l 1rimeiro Cirurgiiio en-
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carregado da clinica medica, a fim de verificar se r,stá con
forme com os sirnplices, que forão dcspnndidos, será por cllc 
rubricada, c, com despacho do Direclor, carregada ao refe
rido Jloticario no livro de rnecila. 

Art. 153.0 Haverá no Hosptinl a quantidade de roupa 
de boa qualidndc, que for nocessaria para camn, c mesa dos 
OIJiciaes, que nelle se tratarem, c quanto ao vcstuario, de
verão usar do que trouxerem. 

Art. 1M. o ()uando no Hospital fallcccr ai ;rum Oillcial, e 
não haja quem se cncarn·guc do seu enterro, o Din·dor o man
dará fazer com toda a economia, nxif.dndo dc~pois do Empr<'gado, 
a quem incumbir o enterro, a compl'tente conta, devida
mente documentada, para ser liliUidada pela Contadoria Geral, 
c paga por meio da verba--Evculuaes-, precedendo ordem 
da Secretaria d'Estado. 

Art. 155." ()uando fallcccr algum OIJicinl de Pnlcntr, 
ou Honorario, o Hirector dará parte ao Quartel General, para 
se fazerem ns honras militares, que lhe competirem. 

Art. 15ü. o Sempre que for neccssario concertar alguma 
roupa do serviço do Hospital, a pessoa, que esliYcr disso en
carregada, organisarú eada mez uma relação c!PIIa, dPclaran
do o numero, e a qualidade da roupa inutilisada, de que se 
precisar para aquelle llrn, c ajuntará a esta relação do ulti
mo do mez a irnportancia da roupa eonccrtnda. O Dircclor 
fará cxtrahir pelo Escrivão do Hospital, no fim de todos os 
mezcs, uma relação, que deverá conkr em resumo a roupa 
inutil, pedida pelo J~ncarTc•gado de a eoncnrtar, c em que, de
pois de verificada, porá o despacho de despcza ao Alrnoxnrifc. 

Art. 157. 0 Toda a roupa, que se inutilisar no seniço do 
Hospital, será examinada peça por peça pelo Director, que, 
julg<Jndo não ter coneerto, a fará guardar, para se empregar 
em reparo da outra, e no serviço c tralamcnro dos doentes; 
dando-se d!'lla ucspeza ao Almoxarife. 

Art. 158." Sempre que entrar alguma possoa ferida, ou 
contusa p9r qualquer llcciuente, se procederú a corpo de de
lieto, que será feito pelo Auditor Geral da Marinha, se o 
aggressor for pn1ça da .\rmada ; e, no cnso eontrario, pelo 
Subddegado do Oistricto, rcmetlcn(lo-se o rnsultado ao Quar
td (iencral, com declaração do Navio, ou Corpo a que pPr
tencer o li·rido, ou contuso. 

Art. 15\J." ()uando Jalleccr algum preso, que eslt•ja em 
processo, se remclfel'iÍ ao ()uartcl General ccrlldão de ubilo, 
passada pelo Facultaliw (jUC o tratou. 

Art. 1GO. o Os VPncirnPntos do Din•ctor, Facnltnlivos, e 
lll<Jis Empt·cg<Hlos, tnnto dos Hospitaes da Ct\rle e Bahia como 
da Enfermaria da Prm incia de l'enwrubuco, ser ih> regulados 
pela Tabdla~r.. 

Palacio do llio ele Janeiro em 3 de Janeiro de 1853.
Zacarias de (;rícs c J'asconccllos. 



DOS IEDICUIE!\TOS PAR.t OS l\A\IOS DA AR)l\01. 

DROG.\S. 

PARA TRF.S 1\IEZES. 

,;, 
o .... 
z 

<i. 

""' , . .. ... 
"' I 3 

-----------------------·----------------
Agua de cobre ammoniacal ... 2 li h. l! li h. l I ih. 12 onç. R onç. 1 onç. 
IJita de flor de larangeira .. -.. :J lib. 2 Iiu. I Iiu. 12 ouç. 8 onç. 
Oi ta de Labarraqne (gan afasJ. 12 10 8 G '• lliu de canella .••...•.•..•... 4 lib. 3 lib. 2 li h. 1.\ lib. I lib. 
Jlita rosada ••.....••.••.•.•.•. I; lib. 3 lib. 2 lib. 1t; Jiu. 1 lib. 8 onç. 
IJita lngler.a .•..•... (garrafas). 14 12 8 G 4 2 
Act'!ato de amrnonia .•.•.•••. 6 onç. 5 onç. 4 onc 2 ouc. 1 onr. 
llito de chumbo liquido ..•..•. 3 l!b. 2~ !ih. 2 lib: ~~ I ih: I lib: I 
Dito de rnorphina • . . . . • • . • • . I .oit. 1 oit. IR gr. I 
Alfazema .................... · 8 Jib. 6 lib. 4 !ih. 2 lib. ~~ li h. I !ih. 
Alecrim ••.•.•..•••.•.•.•. • · ·• R lib. 6 li h. 4 li h. 2 lib. ~~ lib. 1 li h. 
Akali volatil fluido ........... 12 ouç. 8 OIIÇ. G onc 4 onç 2 ouç. I onç. 
Aniz estrellado ................ 12 OIIC. 8 OllC. G on<~. 4 onc 
Assucar refinado. a••••••••••o 3 31'1:. 2 an:. 48 lib: 32 lib: 20 liu. 12 li h. 
Amido ....................... 4 lib. a lib. 2 lib. I lib. s ouç. 
Acido sulphurico .............. 12 onç. 8 ou c. () onç. 4 onç 2 onc;. I onç. 
Dito cítrico ••••••.•.•.•...•... 12 onç. 8 oné. G ouç 4 ouç 2 Oll~. I onc 
llito nítrico ••.••...•..•.••• _ 12 onç. 8 oué. (j onç. 4 OU<; 2 onç. I onÇ 
Dito muriatico .............. 2 onç. 1 Q onÇ. I onç.

1 
llito vitriolico ................ (l onç. 4 onc. 3 onç. 2 onc. 1 ouç., I onc 
llal~amo de copailJa ........... R oné. 6 011<~- 4 onç 3 onc 2 Oll<:-j I ouÇ 
Dito de Arc•~o ................ 4 lib: 3 li h: 2 lib. I~ lib.' l !ih. 8 ouç 
Dito tranquillo ............... I; lilJ. 3 lib. 2 lib. 1' lib. I loh.l 8 onç 
Jlorax .•••.•.••.•..•.•...••..• 6 onc. I; onc. 3 onç. 2 onc. J ~ onc. 
Baga~ de zimbro .............. 6 ouÇ. 5 ouÇ. 4 onç. 3 0111;., 2 ouÇ.' 
Bixas ......................... 300 200 I[, O 100 GO I 4:) 
Carocos de marmellos .•.•••.• 3 !ih. 2 lib. 1\ li h. I lih. 12 onc. 8 onc 
Cevaaa ....................... ; 12 li h. 8 lib. (l lib. 4 lib. :l lib: i L~ lib: 
Co·emor de tartaro soluvel .•.. I 4 I ih. 3 lib. 2 lib. J ~ lib. 1 lib.j 8 onç 
Cato em pó ••...••..•..••••. l lib. 12 OI H'. 10 onc. ll onc. G ouc.: 4 onç 
Cascas de jequitibá ••.••.••••• 2 I ih. l lib: l lib: 8 onç. 6 onc.'. 4 011(\ 
<:amphm·a . • . .••..••.•.•••... 2 lib. 'ª lib. I li h. 12 onc. 8 ouc.i 1 ouç 
Ceroto de e~permacPtc •.•.•.. 4 lib. ., lib. 2 lib. I -~ lib: 1 li h: I 8 " OIIC 
Calomelanos preparados •..•..• I~ onç. I onç. 6 oit. 4 oit. 2 oit. 2 oit: 
Canella em pó .. ·; ..••....... 12 onc. !l onç. G onç 4 onç.• 3 onc. 2 ouç 
Caotharidas em po •..•....•.. '• onê. 3 onç. 2 onç 1~ onç.l I oro c. I 4 oit. 
Capsul:!s de copaiba ... (caixas). ~ lib: 1 

4 3 2 I I . I 1 
Dormideíras ••••....•.•.•...• • 2 lib. I~ li h. 8 OllC.' (; on(;. 1 

Digiutis •••.••••......•...•.•• 1 oit. 3 ort. 2 oit. I oit'. : 
Estracto gommoso de opio .••. l ouc. I onç 6 oit. 4 oit.! 
Drto de bclladona ............. I onc.l I onç. 6 oit. 4 oit. I 
Dito de ratanbia ............. ·j l onc.l l nnc. I onc. G oit.J 
Dito rle Saturno •...•..••..... 3 l!h: ! 2à I ih: 2 lib: I~ lib. 1 lib. s onc 
E.<pirito de vinho •.•.••....... 3 hb., 3 !ih. 2 li h. I t lib. I 1 lib. 8 OlH; 
Dito de cochlcaria ....•..••... 2 !ih. I I~ lilJ. l liL.I 8 ()[]('.• 4 011('.! 
Doto dl' milissa simples .•.•.•. 2 lib. H lib. l li h. 8 'I 4 01!(:./ onc .. 
flito de nitro don~ ............ I lib.l Í li h. 8 nu c. G OIH~.

1 
.~ nnc 1 

F.r ~a dGcc •...•.....•...•..... 2 lib. 2 lib. I I ih: 1 ~ fllll':,' () otu::j r, onr; 
Di:a tost:Jn ................... ·\ lih. :l li h. 2 lih. 1 I !ih. I I lih.' ! 



------ ------.--

nnoG,\s. 

Emplastro americano •·sl<'n-
dido ....••••.......• (\'aras). 

llilo conforta tiro ...........•.. 
llito de cicuta com Juercurio. 
JJil-o visicalurio ..•.•.•......•. 
Dito de diachylão gonunado , . 
Elher sulphurico ••.......... 
ElPclnariu d•~ cato ..... _ .... . 
llito de scmw ............. _ .. 
E'(l<'Ô<'S l'lllOilicnte;; ........ . 
llitas pcifor:lCS ..•........... 
llifas apericutes .•.........•.. 
llilas aromaticas ............. . 
_Flor de enxoft·c ....•.....•... 
llila de sabugueiro ........•.. 
I li ta rle boJTagem .....•....•.. 
llita de malra_ ...........•... 
llila d•~-arnica •.••....••.•... 
Frnnaria ..................... . 
Fios de linho ........ _ ....•.. 
t;om!lla ;Jra!Jica em J'''- ..... . 
llila retida ................. . 
llila alcalira ..... -· .......... -
ll~driodalo de pol::ssa ..... -·. 
lp<'cacuanha <'IH pú_ .•...... ,. 
lodurcto de l'crm. _ .......... . 
1\CT!nes Iuineral ...•..••...... 
t.i11ir:H:a em ~rã o ...... , ..... _ 
illla <'111 po .• _ ............•. _. 
Licor :modyuo ..•............. 
Liuinlf'nlo anndnw ........•• _ 
Lauda no lirJuirlo Ílc S}dcuh:lllL. 
),fJ:-il;t ••••••••••••••••••••.••• 

JjninH'I~ to yo):ll il .•.....•..... 
Lanclano dP nousscau ........ . 
~lo'l de a h;_,) I!:"' ............. . 
Diln J'n.~,;u!t! ..••••..••..••....• 
i'li:111Ú tia I . .t -.;rn·le nu de bgri111as 
~.lu ... ..! ai da C'Jil gr:in ......... . 
1)if;\ ('l!l [:Ú •.•..•••...•.•.... 
_ji;HTiia ......... ••, • ., ...... _ 
~--;,i~'ITIII ;O doce ............... . 
ft~;1l \"(IS .•••••• , ••••• , •• , ••••. 

,\llls;,;o isl:uulicn ...... __ . _ ... . 
7,l:l~IJI'Sia d., ll<'lli'Y .. (,·idt·osJ 
.1\ianleiga dt' aul i1110niu ..••... 
Li/a de ~·~w;Ío ............... . 
l'illl"al<l de praia ........... . 
Opndclrloch ...•...... (,i<il-osJ 
C!I'O de Hií'i!tO •......••••.•.•. 
!lilo de anwndoas uoccs ...... . 
Jlilo de cravo ............... . 
<hirncl ,;i:nplcs _ ............ . 
Pl:o de scilb ................ . 
Pn1n~td;1 alrissi~n:l ............ . 
llila lll('I'CIIrial .............. . 
1>1la dt' Salul'i;n ............. . 
PP!p;l de L!Jll;ll·indn~o~ ...•.. o •• 

Pt•di:l-!nutw ('ak!n;Hia ...•... 
I'/)" dt· ,JnaH:'S, •••..•.• o ••• o o. 
Pi/()S <~<' PD""('I' ............ .. 

2\ 
2 lib. 
2 lih. 
3 li!J. 
2 lib. 

I!; !ih. 
2 liiJ. 
:l liiJ. 
(; lih. 
li lib. 
(i lib-

1:! lil>. 
(j 011('. 

lj lih.' 
2 lib. 

li h. 
2 lib. 
1 liiJ. 

lfl lib. 
8 !ih. 
S OllC. 

(i onl·. 
3 oi I: 
f; 01)(' 

(i oit: 
,:l OIH' 

32 !ih: 
lrb. 

1: onc. 
li lih." 
2 lih. 
2 lih. 
2 !ih. 

!ih. 
(j lih 
li lih. 
~ lib. 
(i liil_ 
:> lib. 

\ill. 
(j (Jilí'. 

,, lill: 
:! ld>. ,, 
" 

20 
2 lib. 
2 lib. 
2 lib. 

l ~ li h. 
1 lih. 
2 li!J. 
2 lib. 
G lib. 
;, li!>. 
5 lib. 
s li!J. 
G OIIC-
4 !ih_' 
2 lih. 
:) lih. 

lfr lib. 
J lih. 

12 lih. 
(j lih. 

H ""','· 
G OIH'. 

2 nit.' 
H onr 

oit: 
J} 011('. 

'2i li h: 
!t lih, 
[)()fi(' 

G liil." 
I~ lilo. 
2 lib. 
~~ lih. 

1 lib. 
n lib. 
(j lib. 
ri lib. 
li lih. 

I ih. 
1 li!>. 
I; ()l)(' 

(; !ih. 
1 li!>. 

:~ O!H>l .2 0111: 
N OIH."· (i O!lt: 

I~ ~:;:::-~· li: ;~;·,·· 
!ih. ·\ !ih. 
onc.·, I Ollt' 

Ji~o: 1 li',: 
li!>. I !t lii>-

-· !ih. ~ li!>. 
., !ih. I 2 li!>. 
t: lil>. ;, lil>. 
(; li!J. lih. 
J oru;. 
~ onc;. 

fl!!í'.l 

•J UI\(' 

t.; U~lt,'. 
I l : ~ ( " 

((i 

I lib. 
l lib. 

~~ lib. 
l lill. 
l lih. 
1 lih. 

,,., li!>. 
4 li!J. 
4 lih. 
4 li!J. 
(i li!J. 
4 OIH' 

3 lib.' 
I! lih. 
2 li[L 
l lih. 

J'> 011(' 

ii lib: 
% lib. 
(i nnr; 
4 0111' 

oit' 
n on\' 

1 nnc 
IG lih: 
3 !ih. 
·Í (lll(' 

li h: 
lib. 

l b I! h. 
1 lih. 
8 0111' 

4 lib: 
4 lih. 

li h 
liiJ. 
li h. 

I~ I ih_ 
C )I L(' 

4 !ih.' 
I A !ih. 
4 
1 OTH.' 

OJH.' 

oit. 

!ih. 
:l !ih. 
4 nit. 
:: lil>. 

li!>. 
li li. 
li lo. 
li h. 
!ih. 

2 011 

Oll 
(1\l 

-------,----

12 
r. onç 
G on•; 

12 onç. 
H OtH~ 
H on•; 

12 onç. 
12 onc. 
2 !ih: 
2 !ih. 
2 !ih 
lt lih. 
2 ()J](' 

2 Jib ~ 
li h. 

n !ih. 
J2 OIIÇ 
8 (IIJ(' 

3 lib.' 
2 lih. 
1f OllÇ 
~ OIH,' 

onç 

oi L 
H !ih_ 
2 !ih. 
2 onc 
3 tio: 
li onc 

12 onÇ 
8 onç 
,, 011('. 

2 !ih: 
2 lih. 
2 lih. 
:l lib. 
l !ih 

li!J. 
2 0111' 

2 lilJ: 
I lilJ. 
2 
I 0111; 
;J 011<'. 

2 oit: 
·\ 

l ,) li i>. 
2 111>. 
'1 oit. 
2 lih. 
2 111>. 
H P!lt> 
H ollt' 

2 li!J: 
2 lib. 
2 Olll'. 

J OllC. 

nit: 

12 
4 onç-
4 onç 
(j ouç 
G onç_ 
G oru: 
8 onç. 
(i OI)(' 

I lit< 
l lib. 
l lib. 
2 lib. 
2 (lliC. 

liiJ: 

l !ih. 
S nw;. 
4 onc 
2 lih: 
I lib. 

2 onc 

G !ih. 
1 lib. 

l{; lib. 

8 onç 
(i onç 
2 {)Jl{'. 

l ~ lit,;' 
16 lih. 

1 lih. 
2 lih. 
S OIH'. 

T 2 011\' 
1 nnc 
1 !ih.' 
S Ul!(' 

4 oil . 
2 nnc 

oil: 

!ih. 
Ji!J. 
oit. 
li h. 
li h. 

() Oll(_,'· 

G nnco 
1 lib: 
l lih. 
1 Oll<:
"1 onr 
? oit · 

12 

2 nnç. 
G onç. 
,, ouç. 

G nnç. 
4 onc. 
l lih: 
1 lib. 
1 lib. 
á lib. 
1 nnç. 
8 onç. 

12 onç. 

I lih. 
8 on•;. 

onq. 

!ih. 
lib. 

!ih. 

G onç. 
4 ouç. 

I !ih. 
l lib. 
l lih. 
I !ih. 
S onç. 
8 onç. 

l lib. 
t~ onç. 
2 

onc. 
oit: 

011\
ouc. 
li h." 
li h. 
ouç. 
onc. 
oi I: 



DROGAS. 

Acetato de cobre............. 2 onc. 2 onc. I onc. I onc 1 oit. 
Quina Peru via na contusa..... G I ih: [, li h: lt li h: 2 I ih: I lib. 
l.lita dita em pó............... 2 lib. 1 li h. 1 li h. 
llaiz de altht:·a ... .... . .. .. ... 32 lib. 2i lih. IG lih. 
).)~ta de alca1;nz............... G lib. 5 li h. 4 I ih. 
ll1ta de rhuibarho em pó...... S onç. S onç. H onc. 
Dita 1le jalapa t•m pó......... R onc. S onc. H m11~. 
ll1!a de bania na.............. 4 !ih: 3 li h: 2 li h: 
Dita de chic01·ia.............. G li h. .) lib. '• I ih. 

8 onc 
R lih" 
:l lih. 
'i 011('. 
·1 0(}1:. 

1 lib. 
3 lih. 

Haspas de \'eado.............. G li h. & li h. '• li!.. J lib. 
Rasuras de guaiaco........... I li h. I li h. 12 onc. S onc 
Salsaparl"ilha.............. .... li h. ~ lib. 2 li h: l lib: 
Scnne............ ... .. . .. . . .. '• li h. 3 lib. 2 li h. S ow; 
Sublimado COITOSiYO .. .. .. . .. 2 oit. I oit. 1 oit. 
Sal amargo.................. 12 lib. 11 lih. 8 li h. 
Dito de chumbo............. 2 I ih. 2 lih. 1 li h. 
l>ito de Glauher.............. G li h. i li h. a li h. 
Dito de tartam... .... .. • .. .. .. 1 li h. I !ih. 12 ouc 
St_llphato de quinina.......... G onç. ;, onc. a oné. 
D!

1
to de cl!bre....... .. .. .. .. . 8 onc. G onê. 4 on(~ 

G lib. 
12 onc. 
2 lib: 
8 onç. 
2 onç 
3 onç 

lll O de ZlllCO •••• , , , • • • • • • • • • !1 Ollc. :J OllC. 2 O IH~ 
S~dlitz ................ (caixas). li ' G ' & ' 4 
Tmtnra de cantharidas....... 8 onc. 8 onc. 4 onc. 3 onç. 
ll~ta de quina ................. I~ lib: 1 lib: 12 ou(·. 8 onç 

4 OIIC 
() lih: 
2 lib. 
2 onc. 
2 oné. 
1 lib: 
2 lib. 
1~ lih. 
4 onc. 

12 011Ç. 
fJ onç. 

4 lib. 
S OIIC. 

1 lih: 
·i onç. 
1 onç. 
2 onç. 

ouç. 
D1ta de digitalis.............. G onc. 4 onc. 2 onê. I onc. 
Tartaro emetico.............. 2 om~. 2 onc.

1 
1 onê. 1 oit: 4 oit. 

Tamarindos em 1·ama...... ... 8 I ih· 8 lib: G li h: 4 lib. 2 li h. 
Ungnento de althea........... 4 li h. 4 lib. 3 I ih. 2 lib. 1 lib. 
~!~O branc~ .................. ; 4 li h. 4 li h. 3 ]ih. ~ J:t: I li h. 

1 o bas11lcao............... . !ih. '• lii.J. 3 li h. J li h. 
Dito de enxof1 e............ . I ih. li h. 3 li h. 2 !ih. 1 lib. 
D1to rosado composto......... '• lih. 4 lih. a lib. 2 !ih. 1 lib. 
,.inho qninad o.: .... (garrafas). H 8 G 1 '2 
Xat·ope de d1acodio....... .... a li h. 3 lib. 2 lib. I li h. 1 !ih. 
Dito citrico................... 3 li i>. 3 Jib. 3 !ih. I I ih. 1 lib. 

4 lib. 
1 lib. 
I onç. 
I on<;. 

I lib. 
2 ono;. 
8 ouç. 

2 lib. 

l lib. 
2 onc. 
-1 oit: 

onç. 

2 

4 oit. 
I !ih. 
I lib. 

lib. 
lib. 
lib. 

Dito de rhuiharl.Jo.. ... .. .. .. 2 lib. 2 !ih. tb. lib. 12 on~. R o11c 
Dito de gomma ..•••..•....... ,~ onç ~ onç. ~o no;.-~ onÇ. _:.__ onÇ. ----

1 

UTE:\SiliOS. 

"' "' ~ ~ ~ . 
o~ d~ 
~= ~::i 
~f2 ~:; 
§S ~: 

~ ~c 

---.,.--~------------ --------------"'--"------
Ahnofariz de bJ'OilZC c tnão ... l 1 
Agulhas de coser ............. ;,o 50 25 2' 25 :2[, .. 
Alfinetes .............. (cartas). l 1 1 .! .t 

" 
, 

llulcs de folha .............. "I 2 2 I 
llalanca c grana ta rio .......... I 1 I 
ll~cia ·.'le arame grandc ....... 1 I 
ll1la d1la regul;u· .............. I 
Ditas dita pC1Jil<!IJJS ........... " 'I '2 1 l I 
Eorrachinhas p;ll'" illjcccücs .. (i 5 '• 2 '2 2 
Ditas para clysl.t'ITS .... .' ...... 2 2 2 I 1 
Casscrolas de· feiTO cslanhadas., '2 "2 2 I I 
Chale1ras de dito di lo ........ 3 l l 
C.1ixa de folha para"' cnraliHIS.' 1 l 



UTENSIUOS. 

Canos de folha ..... , ......... . 
Ditos do louça .............. . 
t;opos ue viuro liso .......... . 
Ditos grauuados ....•........ 
Comadre de e'tanho ........ .. 
Esponja preparada .•......... 
Espatulas clasticas .•.•........ 
Ditas de mar!lm ............ . 
Flanella ............. (<.:ovadosJ. 
}"unrlas de camtu·ca ordit~arias. 
:Funil de folha ... : •.......... 
Gral de pedra ............... . 
I.inha de coser .............. . 
Uvros de papel alruasso .... . 
Nastro sortido ......... (pecas). 
Panno de alg. americano.(vai·asl. 
Papel almasso ...... (cadernos) 
Panellas de folha sorliuas ..... 
Seringas de estanho .•......... 
Ventosas de vidt·o ........... . 
Pennas de esne,·ct· .......... . 
Suspensorios para escrotos .. .. 
Tesont·as .........•.....•..... 
Tinteiros de estallho .. (jogo). 
Tinta de eSCI'C\'CI' .... , ....... . 
Talas tle folha sort i<las .. (jogos). 
Velas de gomma elastica ..... . 
Papel de embrulho .. (cadrruosJ 

"' <! 
.; ... 
o .., ,., 

" "' 
..., 
" "' 

12 8 
12 8 
6 6 
I I 
I I 
I li h. 12 onç. 
2 2 

I 
12 to 
12 lO 
I I 
I I 
4 onç. 
2 

4 onç. 
2 

4 a 
80 GO 
80 60 

-i 4 
2 2 

12 lO 
25 25 
24 111 
2 2 
I I 
2 li h. 2 lib. 
2 2 

12 lO 
24 20 

G 
6 
-\ 
I 
I 

,;, 
< .... 
"' .. 
"' o 
w 

B on<;. 
I 
I 
8 
8 
I 
I 

"' c 
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Us pedido9, que se !lzerem para menor tempo rio que o marca tio na presen
te Tabella, set·ão organisarlos lli'Oporcionalmente, isto he, para dous milzes dous 
terços, para hum dito hum terço, &c. 

2: 
Alem dos medicJmentos constantes desta Tabelb, he tambl.'m permittido aos 

Facultali\'OS pedirem qualquer droga, que for de sua confianca na pratica; fican
do todavia a quantidade a juizo da autoddade competente, q&e se afastará o me
nos possi\'el da mesma Tabella. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Janeiro de 18&3.-Zacarias de Gocs e 
Vasconcellos. 

~ 
., 
" i! 



DOS VEI\CIIEl\TOS , QUE DEYEM PERCEBER OS EMPREGADOS 
DOS HOSPITAES E Ei\FER!URUS DE ~HRil\HA. 

VENCI:IIE:'óTOS A>I>IUAES. 

EMPREGOS. ----~--

Ordenados,Gratifiwc. 

·--------'---' 
Director •..••.......••...•.•.. 2.0008000 

Primeiros Cirurgiões . • . • . . . . . 
Segundos ditos .............. . 
Escrivão .................... . 
Almoxarifc .•••.•.... 1 .0008000 

8408000 
71118000 

1.2008000 
2008000 

CapeiHio ........•............. 1.2008000 

Escritura rios ................. . 
Primeim Botica rio .........••. 
Segundo <li to ................ . 
l'mticantes da Botica ...•.••.... 
Enfermeiro Mú1·.... . .....•... 
Comprador e Fiel d 

G008000 
4808000 
240811()() 
480SOOO 
6008000 

Almoxarife........ . .. . . . .. • . 4808000 

\ 

Porteil·o, Enfermeiro 
e Cozinheiro ........... · . • • . 2408000 

Serventes .............................. . 

OBSERVAÇÕES. 

l Se tive1· outros vencimentos 
) dos Cof1·es Publicos, per

cebe•·á, como gratificadío, 
) a diiTerenca entre esse~ v eu
f cimentos e a tJUantia fixada. 

5 confo1·me o Dec1·eto e Tabel
~ la de 24 de Abril de J 851. 

Vence m·denado pela Lei de 
31 de Outubt·o de 1843. 

( Se porêm fm· do Numero , 
' veucPI'á, como gratificação, 
') a diiTerenca entre seu sol
{ do e a qÚantia fixada. 

{ 
Confo1·mc o Decreto e Tabel

la de 2·1 de Abril de 1851. 

Vencerão 800 réis diarios. 

1 Se for 1. 0 
........ .. 

Cirurgião 
I se for 2. 0 ......... . 

8408°00 \Conforme o Decreto e Tabel-
7208000 i Ia de 24 de Abril de 1851. 

Enfermeiros e Cozi-~ 

nheiros ..••.......•.......•. 2408000 

As gratificações do l)in:ctot", se for OfTicial rio Corpo ele SaiHle, dos Cil"llr
giocs, c dos Botica rios, ser:ío, depois ele oito armos de St'l"viço, conforme o De
creto c Tabclla de 24 de Ahril ele 18&1, st•ndo o dito tempo contaelo a cada 
hum imlividno, na conformidade do que dispoem a ohsenaç:ío 5." da mesma 
Tabella. 

P~lacio do f\ i o 'k .J;rnf'iro rrn ;t dt• ,Janeiro de J S&;; -· Zrtcurios rl•· Coes i! 

r a.•conal I o~. 



MODELO N.o 1. 

LIVRO DA RECEITA. 

(Serve para o Hospital e para a Botica.) 

1853. Janeiro 3 

Para a conta de F. &c. 
cxtrahi desla Re
ceita conhecimento 
em fórma. 

F. 
Escrivão. 

RECI~ITA. 

1 Carn~go em Hecdta ao 
Almo.,;arife do Hospital 
da i\Jarinha F. os obje
ctos seguintes: 

Le~çoe~. quatro , a dons 
nlll re1s ............. • • · · · · · · 4. 

Col~hõ;~ seis, a cinco j 
mil re1s ............. 

1

.. . . . . . . 6 
Tn~Yess~:iros seis, a dous · 
rrul rms ....... , . . . . . . . . . . . • . 6 

Que recebeo de F.-&c , 
c de como recebeo com-
migo assignou. 

F. F. 
Almoxarifc. Escrivão. 

1 



l\IODELO N.o 2. 

(Serre para o Hospital c para a Botica.) 

1853. Janeiro 3 

DESPEZA. 

Despt•rHIPo o Almoxarire 
do Hospital da l\Iarinha 
F. os objcclos seguintes: 

,I;ençocs _quatro_. . . . . . . . . . . . . . . . /í. 
l raYt•sscJros se1s....... . . . . . . . . G 
Colehõcs seis . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Que por ordem de F. en-

trrguei a F., pura &c., 
como consta do docu-
mento N. 0

•••• •• ••• • • 1 

F. 
Escrh·ão. 
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MOOELO N." '~· 

LIVRO DE TERMOS. 

(Sen·r para o Hospital e para a Botica). 

Aos di11s do rnez de de mil oitocentos c 
cint:nenta e Ires na Botica do Hospital de Marinha, achan
do-se pn•senlt•s o ))i redor, c os dons l'rimeiros Cirurgiões, 
I'OIIlmigo Escri,fio, se proccdeo a Pxamc nos artigos aprcsan
lados, c forao julgados incapazes de uso algum os seguintes: 
los na uma libra-- agua de nor de laranja quatro onças, &c. 

E para constar mandou o Director lavrar cstn termo, 
para descarga do Holicario, c todos assignárão commigo l~s
CI'Í\ ao. 

Assignatura do DirPctor, 
r. 

As,;ignalura do Bolicario. 
r. 

Assignatura dos 1. "' \.irurgiõcs. 
F. 

Assignalura do Escrivão . 
. F. 



1853. i 
I 
i 

:\fODELO N. 0 
;,. 

/,irra dl' /11rcntario. 

Carrego a F. , l~nf!'l'llleiro l\Iúr do Hospital 
oc Mal'inha , os ohjectos abaixo declara
dos por i menta rio, a saber : 

llancas de r<'lrd1\, Yint.e . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Cadeiras de palhiniFI, trinta........ . . . . . . . 30 
J\r esas forr;Hlas, t res . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3 
Ditas com ?'<li das, dnas .. . . .. .. . .. .. .. . .. 2 
Camas de fi·rro, r1~111.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
l\loletas, dozP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Banheiras do folha, quatro . . . . . . . . . . . . . . . . r~ 

{\:c. 

Que Indo rPccbro rln Almoxnrife tlrsle Hos
pital, F., para n Si'l'\'iço das Enl'prmarias, e 
p;1ra a ronla do dilo Alt110Xaril'c I'Xlr;llti desta 
HPeeila conlwcintt:illo l'lll l'<ínna, qne eolll

llti~o EscriYiHl ;1ssi:.;noH o Enlimtwiro l\Irír. 
Hospital de l\larinha de de J S53. 

Enfermeiro l\I!Ír. O Escriüio. 

I<. F. 



MOD.ELO N. o 6. 

Livro de registro da correspondencia 0/ficial. 

"' o 
DATAS. 

:::: 

== 
FOLHAS. 

..., 
;..... 
z 

1853. 

Janeiro .. 3 1 



:\IOUELO N." 7. 

Ucro de registro da.; ordms do lJircclor. 

<h 
ó 

DATAS. 
~ l<'OLIIA5. ::: .... ,_, 
;.-; 

1853. 

Janeiro .. 3 1 



N. •• nos 
J.EITOS. 

1\IODELO N." 8. 

UVHO DO HECEJTUARIO. 

IJia :3 de Janeiro de 1853. 

l\IEDICAl\IENTOS. 

r------r--------------------------------------------
1 Cozinwnto branco gommado. 
2 Dito antiphlogistiw. 
» Sulphato de quinina. 
» Hixas 12. 
5 
7 
8 

10 
11 
12 

Uso .. 
)} 

)} 

Cataplasma n." 8. 
Cozimento antifebril de Lewis. 
Pilulas n." 29. 
Cozimento peitoral de Londinense. 
Infusão n.• 37. 
Cozimento n. • 8!) (com xarope de Cuisinier 1 (0. 
Alfazema 1 lõ. 
Alecrim 1 lõ. 
Unguento rosado composto 2/0. 

Hospital da Marinha Era supra. 

F. 
1. • Cirurgião. 



tiODELO N: 9. 

Livro das entradas e sabidas dos doentes. 

, r Registl·o das entradas, e sahidas dos doentes no Hospital da llarinlw. 

E~TR1Di\S. SliiiD1S. 

INVENTARIO. 

~ •r: --- t; 
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JliODELO N.o JO. I 
I 

I~iYro do Ponto. ' 

Ponto dos Emp1·egaclos do Hospital da Jlal'inha ela Côl'te e1n o 1nez, de Janeil·o de t853. 

DIAS UTEIS. 

EMPREGOS. I Nü:\IES. I 1 I 3 I /~ I 6 I 7 9 j_!O 11 j13 I 14. 15 16 ~7 j18 20 I 21 22 123 1_2r.. I 27 j28 29 I 30 \_!1 I OBSERVAÇÕES. 

------·----~-·~~:~l:+::ljll8]:Hil· I:td+l: :11-t ::-m:Hj·IJ}:·I·tl· ·-----------
• I 

I 

I 
I 
I 

I 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1853. 

TOl\10 16. PAI\TE 2.• SEC<,:Ão 2. • 

DECRETO N. 0 i. 105- de 5 de .Janeiro de 1853. 

Autorisa a incorporara o c apprm•tz os Esta! utos do Banco 
Commcrcial do PariÍ, com alg11mas a{lt'l'ariirs. 

Atten<lendo ao rtne Me representou a Dirceçflo do 
Banco commercial do Pará, solicit;mdo a approvaçiío de 
seus Estatutos, c TPndo ouvido a Sc~cçiío de Fazenda do 
Conselho d'Estado: Hei por bem autorisar a incorpora
çüo do r!'faido Banco , c a ppt·ovat· os seus Esta Lu tos, com 
as :tltera~~õPs quP abaixo se declarão: 

1.° Ficfto supprimidas no Art. 1:\ as palavras: '' He 
prohibido o exame nas contas de depositos e registros de 
letras, que sú serüo patentes á Commissflo de exame. » 

2. 0 O Art. 2G lica stÜJstituido pelo s<•guiutc: O Bauco 
poderá emiltir letras ou vales, com tanto que a somma 
em circulacão nunea exceda á mctaclc do sc·u fundo ef
fcctivo, c ~pw o prazo de cada hum dellcs não sPja menor 
de 5 dias, nem a quantia inferiot· a 100-j'j'\000. Estes 
Yales serf10 passados por dous Directorcs ~~ rubricados pelo 
Presidente e Secretario da Direcçflo. 

~ llnieo. A responsabilidade destes vales scr:í toda 
•lo Banco, c uão dos portadores ou endossadores, que 
nenhuma terão , sal v o se a quizr•rem tomar, c expressa
mente o declararem . 

• JoarplÍm .José Ilodrigncs Torres, do ~leu Con'ielho, 
Senador do JmpPrio, Prt'sidente do Consrdho de l'llinistros, 
1\li11istro e Seereta1·io d' Estado dos Negof:ios da Faz!~nda, 
c Presidente do Tribunal do Tllcsouro l'lacional , assim 
o tenha c·ntt'll!!ido. (~ fa<:.a cxccntar. Palaeio do Hio de 
.JanPiro <'111 cinco ele .Janeiro de mil oitoePntos eincocn
ta c tres trigesimo ~wgundo da lndPpendencia c do 
lnqwrio. 

./ ot;r; u i111 .!mt: llorfriq uts 'f'orrcs. 
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Estallllns do Rancn f'omnu·rri11l do Partí, a qur sr rr
jál' o 01'!'reto 1V. 0 i.10fl de 5 de .Janeiro de it)53. 

TITULO f, 

Do Eanl'o. 

Art. 1. o O Baneo Commf'reial do Parú, cstahdecido 
na Capital da Província, SI'I'Ú de desconto, empreslimo e 
lll'posito. s,~u capilal lHHh~rú Sl't' d<~vado a lb. IJOO 000-/7', 
divididos em !r. OOtl acções de 1 00-)7:\ cada h uma, moeda 
lr·gal, admittiudo-se por ora soml'llte accionislas para 2. 000 
ac<:ões, ficando as restanles 2. 000 em reserva, para 
sPrem vendidas qu:mdo a Assemhléa geral do llanco assim 
o determinar. 

Art. 2." As entradas das aeções serão realisadas em 
IJUatro pagamentos iguaes, Sl'tlllo o 1." dentro de tr1•s 
dias, depois do edilal allixado pela Oin•rção, ~~ os sq~uinii'S 
nos prazos im)H'I'Lcril'l•is de !r, 8 e '12 uH·zes: d1~11Lro dos 
doze mezes coutados da install;t~·ão tio Banco os 110vos ac
cionistas l'l~alisarão á Yisla os pagamentos vencidos, c sú 
gozarão dos prazos, que restarem a vencer, c findos os 
referidos doz1~ mez1·s , os novos aceionistas realisarão tudo 
;, vista. 

Art. 3. o Os accioni~tas, I{ li C depois de verificarem al
guma entrada, 1leixarem de pagar, por si ou por outrem , 
as entradas suhscqucnlrs, não perceberão dividendo algum 
da parte jú eulr;~da, em qu;~nto não \Crilirarl'lll as outras. 
Quando porêm, a n•rilicaçüo tiv1~r lugar deutro do pr:1zo 
do semestre, sonH'llte se lhes contarfiO os dividendos do 
semestre sq~uintl'. 

Art. á. o O Banco durarú quinze annos, contados d.t 
data de sua installação. Findo este prazo , " poder{t ser 
prorog:Hio por determinação da Assewhléa gr~ral dos areio
nistas. 

Art. 5 o O Banco poder{t ser dissohido por dPlihr~
ração da sua Asscmhl1;a geral , mesmo ;~ntcs de findarem 
os quinze annos nwrcados no Art. /r.", se se conhccr~r 
que a sua dura~ão he pn·jndicial. 

Art. G. o O Ban:o scrú dissolrido de facto e enlrar{t 
em liquidação, logo q1w tiver sollrido pt·,-juizos IJUI' tPuh:lo 
ahsonido o seu fundo de resena, c dr~z por ceulo do SI'U 

Cilllilal ellc•cti\ o. 
. Art. 7. o A Assr•mhléa geral para f'lcição da 1." Di

rcccão Lcr;'1 lugar logo qtH' hajão suhscriptns Hs. 100. 000.':';" 



TlTlJLO !1. 

})os an·iouist!ls. 

Art. S." O Banco considera seu :1ccionista toda a 
pessoa, corporação ou :1ssoci:1cão, qtw possuir acrõ!'s. s<ja 
como propri<'lario , seja como cessionario, cujas ac<;õcs <'S
tivPrem competc•ntl'mentc~ :t\'!'rhadas no livro de~ n•gistros. 
O averhnm!'nto p;1ra í'<1z<'r clf<'etiva a tr:msfPrcncia, ter:'1 
lug:u· ú vista das acçõcs, <~ d:Js partes contracl:mtrs. ou 
srus procuradores, cujas partes :1ssignarfio termo clP an'l'
h:uncnto no competente li no do Banco. S<'lll que jtmwis 
h:1ja PJHiosso nas ditas acçõcs. 

~ Unico. No caso d<~ se jusliliear JWranle a ])irer~·ão 
JH'r<ia ou extravio de qualquer acção. <'lltr<·gar-sr-ha no 
<1ccionista hum<1 nora apuliec, prestando cll<~ as <11~\idas 
garantias. 

Art. n. o Os :1Ccionis!as não I'!'SJlOildem por mais do 
que o Yalor tlc suas aq·ões , as <pwes podem ser vencli
d<ts , c!'didas , doadas ou leg:Hl<ts , na fórma do Artigo an
tec!'dcntc, mas o seu capit:1l não porler:'1 ser rctir:ulo ant<•s 
<la cxtincção do .Banco. 

Art. 1 O. Os accionistas de cinco ou mais acçõt'!'. 
são habilitados p<ll':l votar em ;\ssemhléa ger:-~1, e para 
membros da Commissão de exam1'. Sómente os aceio
uistas de 20 ou mais acções poderão ser votados para 
])irecton~s, mas qtwrHlo se verifique não haver YintP <' 

hum accionistas deste nnm!'ro de acçõcs, serão admilli
dos a completar !'sic• lllliiH'ro, os ele immcdiato lllllll<'l'fi 

de aceões. 
irt. 1 J. Os accionistas, o Pn~si1lente e Secr•'larios 

da Assrmblé:-~ geral , os memhros da Commiss;w d<~ <•xan1e, 
os Dircctores c os empr1'3ados do Banco , poderão ser na
cionaes ou estrangr~iros indistinctamcntc. 

Art. 12. Havc11do accionistas com firmas sociaes, só 
hnm elos ~ocios poílcr{t votar c ser votado • podt•Julo este 
no imprclimento nonH•:u· o socio que o dera snhstituir, 
eomo votante. 

Art. 13. Ile permittido ao~ aecioni~tas. d<·pois d<• 
coneluida a rcvi~fto pela Commissão di! exame, rerilic:-~r 
o balanço ú vista dos livros, que lhe estarão para isso 
patentes por tr<'s dias, sem com tudo poder extrahir eo
pias. IIP prohihido o I'X<lllH~ n:1s eonl:ts de d<'llO'itos (' 
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n•gistros daq letras, que só seriio palcnl('S ú Commissfto 
de ex;mw. 

TITULO 111. 

Das opcrariics do Banco. 

Art. l/1. As operaçõ<•s do Danco serão as s<•guintes: 
~ 1. o Descontar letras de enmbio , c da te na , que 

tiv(~rcm pelo menos duas firmas de reconhecido credito , 
das qu:-~es huma em todo o caso scr{t de pessoa residente 
1w~ta Cidade. 

~ 2. o ))('~contar bilhetes d' Alfanrlcga, c quaesqucr ou
tros titulos do (;nyr•rno, p<~gaYeis em prnzo fixo. 

~ 3. º Ell!Jll'<'Slal' dinheiro sobre penhores de prata c 
ouro, só JH'Io nlor do seu peso e trHJlH', mediante <ts 
cnutclas marcadas nos Artigos 22 c 23. - E bem assim 
:;nlm~ prcdios urbanos na capital nté metade de seu va
lor , por meio de !typothcca publica , não podendo o 
Banco empregar em transncções desta ultima cspeeie mais 
do que vinte c cinco por cento de seu capital. Para se 
conhecer do valor dos predios, se tomará por base , 
alêm dn avalia<;ão , o aluguel com o juro de cinco por 
cento. 

§ lt." Emprestar sohre apoliecs da divida puhliea, pela 
fôrma que comicr ;í Direeçfto , c sobre as aeções do 
Banco Commercinl (lo Parú, até 3/í do valor primitivo. 

§ 5. o Emprestar por uwio de letras até á mezes sobre 
algodão , cacúo e borracha , até metade do valor no 
mercado. 

§ G. o Especular sobre operações de cambio , limitan
do-se ás praças do lmpcrio. Comprar c vendei' moedas 
de ouro c prata, quando convier o emprego de fundos 
paralysados ou rcalisação delles (prcccdcnuo para huma c 
outra operaçiio maioria de votos ua Direcção) até o valo1· 
de 15 por cento de seu capital cfl'cctivo. 

§ 7. o Rcc::bcr gratuitamente uinhciros de quaesquer pes
soas para lhes abrir contas co•·•·entes , e verificar os res
pectivos pagamentos c transfcreneias por meio de cautelas 
cortadas dos talões, que devem existir no Uaneo com a 
assignatura do proprietario na tarja, com tanto que taes 
eautdas nfto sejfto da qunntia menor de cem mil réis. 

§ 8. o Heccher. em deposito ouro, prata , joias c ti tu
los de valor , mediante a eommissão de meio por cento, 



( 37 ) 

a qual se repetirá cada vez que exceder a hum anuo o 
tempo de deposito. 

Exccptuão-sc quaesquct· títulos do Banco • que se 
guardarão gra tu i tamcn te. 

~ fl. o Cobrar por conta de terceiros quaesquer valores • 
c fazet· delles remessa em dinheiro ou letras, mediante a 
commis~ão de hum por cento. 

§ 10. Encarregar-se da cobrança na praça de letras 
pertencentes a indivíduos, que jú conente tcnhfto conta 
aberta , mediante a commissão de meio por cento. 

§ 11. Hccebcr em quanto convier dinheiro a juro até 
7 pot· cento ao anno, a prazo lixo, não menor dt~ 3 
mezcs, c por quantia maior dP cem mil n;is inclusive. 

§ 12. Emillir letras e vales, Plll conformidade dos Arts. 
26 c 27, não podendo jámais a sua emissão exceder a 
110 por c1~nto do capital !'ll'ectivo do Banco. 

Art 15. O juro para quaes!tucr descontos e emprcs
timos será até 12 pot• cento ao anno, em quanto a As
sembléa geral do Banco o julgar conveniente. 

Al't. 16. Nenhuma tt·ansacção de desconto e emprcstimo 
poderá ser feita senão por meio de letra a prazo não maior 
de G mezes , mas nos respectivos vencimentos Jlodcrú ter 
lug;u· a sua reforma , (a qual lica ú deliberação da Direc
ção) mediante a amortisa~~ão de 20 (lOI' cento do capiLal pri
mitivo, e pagamento do compNenle premio, tentlo-se 
sempre em vista que as novas letras não diminuão em 
garantias: exceptuão-sc as letras de cambio, e iHJlll'llas 
que não trouxerem-declaratlo o premio comminatorio mar
cado no Art. 18 , as quaes dererão ser inll'gralmente 
pagas. 

Art. 17. Se a lirma de ;!]gnus dos Dit·eclores vier 
em letra offerecida a desconto, não SI~ contarú no nu
mero das exigidas para garantia. 

Art. 18. Na falta de renovação da transaeç;lo pela 
fúnua marcada no Art. 113, ou do pagamento intq~ral, se 
a Direcçiio não convier na reforma, o premio pi'la demora 
até real embolso serú de 1G pot· cento ao anno, o qual 
uevcrú ter sido declarado no corpo da letra, c d\~sdt~ logo 
será proposta a compet\~llte acção. 

Art. 19. Se qualqurt· letra proveniente dP Pllllll'CS-· 
timo sohre peuhores niio for paga ou rPsgatada 110 \'(~11-
cimclliO, far-sc-ha venda ddl(~s e111 lcil;Ío HH~rcautil, prc·· 
cedendo anllllllCiOS por 8 dia<; iiOi\adO~ 11.1 (lOI'lil do n<IIH'O , 
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ç publicados em jornaes ; podendo com tudo seu dono 
resgata-los até o momento de colllcçar o leilão, pagando 
as despeza~> <pte ti ver occasionado. 

ArL. 20. A nenhuma firma será concedido maior cre-
dito do que 15.000,ij) como acceitante, e 15. OOO,ij; como 
sacador on endossante ; nesta quantia se não compre
hendcm os empre~timos feitos sobre penhores. 

Art. 21. As letras c títulos a cobrar por cont11 de 
terceiros, que não forem pontuá! mente pngos, serão en
tregues a seus donos, depois de feito o protesto dos 
que dell<~ can•cercm. Em nenhum caso o Banco se t•ncar
r(•gará de plt~ilos judiciHcs estranhos, assim como não res
pondcrit por engnnos de vencimentos, provenientes de quotas 
('tTadas nos nwsmos docunH•ntos. 

/)os JHIIhOI'I'S. 

,\rl. 22. Os emprci;Limos sobre penhores de ouro 
e pr;1ta terão lugar quando os <JUe os oll'ereccrcm a prc
sentarem avaliaç;!o delles pelos contrastes approvadas 
pela Direcção, e alêm disso mostrarem que os penhores 
são seus, que estüo livres e desPmbaraçados, devendo 
<~ssignar termo de responsabilidade com obrigação de se 
sujeitarem ús disposições dos Estatutos, ordens e usos 
do Banco. 

Art. 23. O prazo sobre penhores não cxcedcrú a 
() mezcs, mas poderá ser rdormado. A quantia que se 
emprestar sohrc ouro c prata não excederá a , h da sua 
avaliação. 

Art. 2lt. Qunndo_ se olfereça em penhor gcncros ar
mazenados em deposito , o Banco exigirá da parte ordem 
escripta para que os Administrndores desses dcpositos os 
ponhão ú sua disposi~~ão, o que serú logo verificado. 

Art. 25. A renda dos penhores de quai<JUCI' natu
reza para soluçflo de letras vencidas, scrú feita em leilão 
mercantil, presidido por hum Director do Banco, c liqui
dada a conta das dcspczas dn leilão, juros rcnciuos c 
commissão de hum por cento, se entregnrú o sal<lo, se 
o houver, a quem pertencer. 

lJas Ir l r as c ra!n:. 

_\n. :W. o· Banco' para COIII'Cniencta dos particu
Ltre;, c tuclhor faeilitladc de ~u<~:' opNa~~ües, poderá erear 



-----

( 3H ) 

letras c vales, com o pra~o certo da data até trinta 
dias, e de quantia menor de cem mil réis , que serão 
passados pelos Dircctores de serviço, e rubricados pelo Pre
sidente e Secretario da Direcção. 

S Unico. A responsabilidade destes vales será toda do 
Banco , c não dos portadores ou endossadores , que ne
uhuma terão, salvo se a qnizercm tomar , c expressa
mente o dcdarem. 

Art. 27. As letras c vales serão pagos no Bauco em 
moeda legal, apenas scjão apresentados, no vencimento 
ou depois delle indistinctamcnte, como for vontade dos 
portadores. Nenhuma emissão porêm poderá ser feita sem 
estar autorisada pela ])irecção, de que se lavrarú acta 
dcsigna!Hlo a somma a emitlir c qualidade dos títulos. 

TiTULO IV. 

IJos diridemlos c fundos de rescrra. 

Art. 28. Haverá hum bnlanco todos os semestres com 
o fecho de 30 de Junho, e 31. de Dezembro, que será 
apresentado impreterivelmente á Assembléa geral em sua 
primeira rcuniüo onlinaria. 

Art. 20. Do lucro liquido de cada semestre se de
duzirá cinco por cento para fundo de reserva, e o resto 
será o lucro de que se fará dividendo nos mczcs de .Ja
neiro c ,Julho. 

Art. 30. Se a installação do llanco tiver lugar até 
30 de Junho de 1853, o primeiro balanço scrú em 31 
de Dezembro , mas não haverá dividendo neste primeiro 
semestre, por isso que devem começar os dividendos se
mestraes hum anno depois da installaçfto. 

Art. 31. A dehito do fundo de rcsen a scrüo leradas 
as tliYidas que forem reputadas inteiramente 1wrdidas. O 
fundo de reserva se augmentarú com o henelicio (1ue houYer 
na venda de acções acima do pnr. 

Art. 32. Na dissolueão do Bnnco, o fundo de re
serva que houver serú ac~~lllllUlado ao capital, e diYidido 
pelos accionistas proporcionalmente ao uumcro de suas 
acções. 
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TITULO V. 

/)a As.~embléa geral. 

Art. 33. A totalidade dos accionistas sedr rcpt·r·sen
tada pela suu Asscmbléa geral. 

Art. 3lt. Formará Assembléa geral a reunião legal
mente convocada dos acciouistas de cinco ou mais acções : 
os de menor numero de acções poderão assjstit· ás delibe
rações, discutir, mas uão votar. 

Art. 35. A convocaç<"io da Asscmhléa geral terá lugar 
por convite da Direcção, em editallirmado pelo seu Pre
sidente c Secretario, allhado á porta elo Banco . na 
praça do commcrcio , e puhlicado nos jomaes de maior 
puhl i cidade. 

Art. 36. No dia e hora marcado para ·reunião da 
Assemhléa geral, esta se julgar<í reunida com os acciouista~ 
presen tcs (Art. 3/t) c tornará decisões por maiO'ria ahso
luta de votos. Mas urnhuma ddiher<t~~ão poácní sr~r to
maua na primeira convocação, nflo estando presentes pelo 
menos tantos accionistas I{U<tnlos representem hum terço 
do capital elTectüo do Banco. 

Art. 37. Quando a Assf~mhléa geral não puder d!'
liherar por falta de votos sutlicicnles, haverú 1101a con
vocação com a formalidade do Art. 05 . dr·dal'ando o ruo
ti v o da nova renniüo , e nesta tomarflo deci:;õcs com qual
quer numero de rotos que se reunir. 

Art. 38. As deliheraçües para augmr~ular o fundo do 
B:wco, para a sua dissolução antes dos 15 annos, para 
prorogat·-sc sua duraçüo e para reforma destes Estalutos, 
só poderão tomar-se, r1uantlo se reuuirr!m rolos coucordes 
de accionistas que repreo;culem dous t.erços do capital ef
fcctivo do Banco. 

Art. 3U. As n!uniõcs r•xtraonliuarias terão lugar 
rjuando a Dirccr.!ão as conrocar por oceurrcncias de casos, 
para cuja decisüo ella se nfto julgue competente, ou quaudo 
lhe for isso requerido 1~111 represcntaçüo indivirlualnH~ule 
assignada por· acciouistas qtw possufto pelo IIH!IIos hum 
terço do capital elfr!clivo do Baueo. Em virtude dr! tal 
representação, deverá a Direcçiío courocat· a Assemuléa 
dentro dos 8 dias uteis aos rJue se s;•guin~m ao da eulrl'ga, 
lj!W constarão pela data que llw por{t o Secretario do 
Banco. dr·pois 1k averiguar r~ conhecer sua kgalidadc 
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qunnlo ú por<: :to de capital IJIIC drre eornprPhcnder. Se 
a Hiree<_~ão niío fizrr a convocação ineorrcrú em respon
sabilidade, c os r<•prrseutnntes tem direito d<~ chamar os 
nccioni~tas {r n•união extraordirwria por :Hmnncios pu
hlicos , nos qua<·s se assigucm eom d<•signação do numero 
de aeçõcs d<~ r-:1da hum , e dcelarnção do motivo do cha
mamento. r das razões <Jllf~ tiverão para r<~prt•sentar ú 
llircn;.ão. 

Art. !tO. A Assemlll•.\a geral reunida na fórma do 
Artigo nnteccdentc, só podrrú tomar decisão reunindo os 
Yotos do Art. 38 , c não <tdmittirá discussão nlguma alêm 
do olljceto parn que foi convocada. Podem com tudo alli 
apresentar-se indicações para serem decididas na priuwira 
reunião onlirwria. 

An. ld. A Assem]JJ(~a gpr:d tcrft hum Presidente c 
dois Secr<'tarios, todos eleitos annualmcutc na sessão de 
:n de .Julho por maioria de votos relativa, em cscruti
uio secreto, c em huma só lista dos accionistas que tem 
voto. 

Art. IJ2 Harrudo impedimento do Presidente c Secre-
tario, s<•rão snbstituitlos, o Presidente pelo 1.• Secretario, 
este pelo 2. o, c .este pelo immediato em Yotos, até a 
primc~irn reunião da Assemhl<~a, em que terá lugar a eleição 
do que faltar. 

Art. 4:\. Pertence ao Presidente :llll·ir c fechar as 
sessões, conceder a palavra, manter a ordem e rcgn
larid;~dc nas discussões , c fazer executar as resoluções da 
Assembléa. A nenhum aecionista hc pcrmittido, mesmo 
para explicação, fallai- m;~is de duas vezes sobre o mesmo 
assumpto : exceptuão-sc a Dirccção c a Commissão de 
exame, que poder:io responder ás arguiçõcs que lhe forem 
dirigidas. 

Art. !Já. Pertence aos Secretarios ler e repetir as 
eituras , quando o Presidente O"rdenat· , redigir as actas 

e apurar os votos nas eleições (com os dos maiores ac
cionistas presentes) c fazer a correspondencia c expediente 
que deverá ser assignado pelo Presidente e 1. • Secretario. 

Art. 45. Na primcir<1 reunião da Assemhléa c logo 
depois de eleita a 1\Iesa, se procederá á eleição po•· es
crutínio secreto c maioria relativa de votos, de Ires ac
cionistas habilitados na fórma do Art. 34 , par;• forma
rem a Commissão de exame, que deverú servir até a se
guinte reunião ordinaria da Asscmhléa, em que será rc-
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nov:Hl:l. Occorn·ndo no intr•rrallo im]wrlinwnto dl' algum 
nwmhro, ser[t ~uhstitnido Jll'lo immediato r•m \OI os. 

Art. ftG. Nas rr'llll ífws ordinari:rs da Assr•mhll:a gPral, 
que t<:rão lugar em 31 rle .Tat:r:iro e 31 de .Julho de eada 
anno, a Dirccr;fio :lJll'esentar:í os balanços sr:meslrar·s do 
B:lllcO. fechados l'lll 31 de Dezembro c 30 de .Junho; 
e a Commissfio de r·xamc o rclatorio do estado do mesmo 
B:-rneo, para o que deverú ler sido pn:viamcnte eh:-rmada 
pela Dirr·ccfio. A' Yisla do dito halanço e rclalorio a 
Assemb]{·a rliseulírá e pronnncíarú seu juizo sobre as con
tas c arlminislr:tçfto. 

Art. á7. Na Asscmhléa geral de 31 de Julho tl'rá 
lug:~r por escrutínio secreto, c maioria :rhsoluta de Yotos, 
a eleíçiio da nova Dirccção , para :1 qual podem ser rr·r
lcitos quacsquer dos Dircctorcs, que rennflo os HJtos IW·· 

cessarios. Em seguida se proccrlerú ú eleição da Mesa . 
~~ Commissiio de exame que tem de senir no anno se
guinte, na fôrma dos Arts. lrl e lt5. Quando hou\'1'1' 
cntpatPS de yotos, se procerlerú a noro escrutínio sohr<' 
os empatados. 

Art. ftS. Pertence ú Asscmhléa gr~r:~l fixar os or-
dr•nar.los aos empr1:gados, sohre proposta da llirr•q:iio. 

Art. l1~l. Drpois r.lc :tpprorados pela Assl'mlM·a W'
ral, (Art. 7\l) os presentes Esta lutos, s(J t·lLt pod1•r:'t 
nforma-los do morlo qnc dispõe o Art. 38. mas qual
quer reforma ou innoração nunca terá lugar n~ SPssiio 
Plll que for proposta. 

TITULO YJ. 

Da Commissüo de c:ramr. 

Art. 50. A Commissiio logo que for conYidada Jll'la 
J)irPcçflo 1 Art. IJG) • den•r[t examinar cscrupulos:JBH'Iltr: o 
f'Siado da cseripluração, das opera~~ões r.la caixa, da cor
rPspondcucia c comportamento dos cmprPgados , liseali
sando !;c os Estatutos c d1•cisõr•s da Asscmbléa geral tctn 
sido restrictallll'llle cxccutarlos; para o qnc todo o Esta
lwleciuwnlo lhe scrú franqueado, c a ])iree\·ão lhe darú 
todos os cselarecimcntos, que forem exigidos. O cx:llll<' 
dcn·rú trrmíuar tn·s di;rs aules da n•união d:t ;\sscnrhll\:1 
gr•ral. 

Art. 51. Conduirlo o exanH', a Commissãn farú hum 
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relatorio circunstanciado, no qual emittirá sua opnuao 
sobre o estado do Banco, e maneira pot· que tiver sido 
administrado. Este relatorio será registrado no livro das 
actas da Assembléa , e impre5so com o balanço para ser 
distribuído pelos accionistas que o pedirem. 

TITULO VII. 

Da rotaçtlo. 

Al't. 52. Os votos serão contados na proporção de 
1 por cada 5 acções. Nenhum accionista porêm, pot· 
maior que seja o numero de suas acções, poderá tet· mais 
de li votos, ainda sendo procurador de outros accionistas. 

Art. 53. Os accionistas com votos. impedidos ou 
ausentes, só poderão set· representados por outros ac
cionistas, que de\·em estar munidos de procuração. 

Art. 54. Para o accionista podet· votar, deverã 
constar o seu direito pelo assento no registro do Banco 
das suas acções, ao menos tres mezes antes do dia da 
reunião da Assembléa geral. 

TITULO VJli, 

Da Direcrão. 

Art. 55. O Banco será administrado por 7 Dire. 
ctores, que serã~ accionistas pelo numero de acções que 
marca o Art. 10, os quaes serão eleitos annualmente pela 
Assemhléa geral de 31 de Julho. Exceptuão-se os pri
meiros, qm: por terem de organisar o Banco, e pô-lo 
em regular andamento, devem completar hum anuo de 
serviço, ou mais , se na primeira cpocha marcada da elei· 
ção não o tiverem completado, devendo neste caso ser
virem até a epocha da eleição seguinte. 

Art. 56. Os Dircctores serão obrigados a conservar 
em deposito no llanco vinte acções, de que sejão proprie
tarios, ou aquellas que possuírem na conformidade do 
Art. 10, das quaes não poderão dispor durante o tcmpq 
que servirem. 

Art. 57. A Direcção nomeará annualmcnle d'cntre 
os seus membros hum Presidente c hum Secretario, e 
este escreverá circunstanciadamente os trabnlhos e deci-



sôt·s da Dirfq~iio, un hum lil'l'o de actas, que setão as
signadas por Lodos os mt·mhros pn·scules. 

Arr. 58. Ihncr{t rcuniito ortlinaria da Dircecão !tuma 
vez por semana, e t'\l!aordinaria, quando dia julgar uc
ct•ssaria, ou quando for convocada pelos llireclorPs de 
serviço. Todos os Direcrorcs tem ohrigat;ão de vigiar in
cessanlt•menle pl'los inlr~resses do llanco; mas alt\111 disso 
ltaverú diariamente dt~ st•ni<:o (desde que se abrir alé 
fechar as poll«s) dous Din·clorcs, tjlle devem dirigir as 
opcr;tct"ies. 

Art. 5U Pertence ;Í LJirecçiio a inteira administração 
tios fundos tio llant:o , que regcrlÍ corno entender , cin
gindo-se aos presentes E~talutos, e ao Regulamento interno , 
que houver de organi~nr. 

Art (30. Os fundos do nanco estarão em casa forte, 
sob a guarda da Direeçfio, em eofre que terá tres chaves, 
sendo hurna a cargo do Thesoureiro ou Fiel do llanco, c 
as outras a t:argo dos Dircclores de semana. A Dirccçfio 
podcd escolher Thesoureiro ou 1." Fiel do Banco, como 
melhor enlcruler, e os Fieis que mais possa pret:isar, que 
tenhiio a probitlatle e aptidfio neccssaria para o expediente 
da cai'\a ; todos estes Empregados prestarão a fiança que 
marca o Art. 68. 

Art. GL A Direcçfio tomará suns deliberações á plu-
rulidade de votos; c nilo estarulo presentes todos os mem
bros, em todo u caso , seriio neccssarios h votos conformes, 
para tomar valiosa a dclihcraçiio. Os membros vencidos 
podem tleelarar seu voto na aela. 

Art. G2. As ordens, corre~pondcneias c resoluções 
importantes seriio assignadas pelo rrcsidcnte c Secretario, 
em nome da !Jirect;fio; e os ohjcctos de e'ípedienle pelos 
Birertorcs de ~eni~·o. Tudo tpraulo se expedir ficará r!.l
gistratlo. 

Art. G~~. Os f\in~rlores c mais cmpregatlos do Banco, 
senlu irHiividuu!menlc n·~:ponsan~is q11ando infringirem os 
Eslatulos c Hegnlttrllclllo intento, ou praticarem abusos de 
qu<tlqncr nalurczn. 

Art. ti'l. l)ílanllo alt~tllll dos llin~dorcs se aclwr irn
peditlo por mais de Ir um nwz, a llireqfio por meio de 
St'll l'rcsidenlc c ~ecrelurio chamar<Í whslilnlo para servir 
dmnnlc o impr~tlimcnto, r('gl!lnntlo-sc pela ordem dos mais 
votndo~. Em quanto lwurcr em cxereil:io 5 Dircctores, 
nfio terá lugar a subsliluiçiio, salro occorrenllo negocio im-
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portanle, em que se não dcem ft votos conformes (Art. 
61) , porque então ~erã0 chamados os substitnlos. 

Art. 65. A Dir~cç.iío , logo qne estej;ío concluídos os 
balanços semestraes de 30 de .Junho c :H de Dezembro, 
(o que não deverá e:~.:cetler de 1;) de .Jul11o c H> de .Ja
neiro) parlicipaní no~ Ires membros rln Commissão tle exame, 
para que vão ver:licar o estado tlo Banco, nos inlerrallos 
de 15 a 2G de Julho c de 15 a 2() de .Janeiro. 

Art. 6G. Os llireclores em compensação de seu tra
balho e responsnbilidadc, lerão h uma commissão de 5 por 
cento sobre o total dos lncros do Banco, a qnal seriÍ re
partida com igualdade entre clles. 

TI TI: LO IX. 

Do.ç Emprrgados. 

Art. f.7. Os Empregados do Danco serão cscolhitlos c 
dcmiltidos pela Direcção, e seus orderwtlos fi'l:ar!os pela As
sembléa geral, sob proposta da Direcção ( ;\rt. 1,8). Os nc
cionilns que reunirem as qualidndes precisas, terfio prefe
rencia nos empr-egos. 

Art. 68. Todos os Empregados q1w recd>erem onle
nado prestarão, ;Í satisfação da llirel'çfio, flan~·a idonca, cor
respondente ao onlenado. Esta fiança será de villte vezes 
o importe do ordenr11Io parn aquellcs qne manejarem fun
dos, e somente de dez vezes para os qne forem nnicn
mentc tlc escripla. As flanç·as potlem ser substituídas por 
dcpositos de vnlorcs, ou de acçücs do Banco. 

TITGLO X. 

Disposições _ geracs. 

Art. 69. A morte do nccionista niio obrigar:J a li
quidnr o B;meo; seus herdeiros 011 representantes não po
derão tle fúrma al;.juma embaraçar o andamento c opera
çiír~s do Banco, c somente tcriin direito ;Í pcrccpç·;ío dos di
videndos c a porl<~r t:·nrhf<~rir suns acçi'>e~, se l!res convier. 

Art. 70. A Ilirert;ão procnrnní sempre nltimar , por 
meio de nrbil ros, as contestações que St~ poss;io su~citar· 
dnrnnte n sun ntlminislrnç·fio. 

Art. 71. O Banco poderiÍ retJncrer do~ Porlcres poli· 
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ticos quaesquer privilegios ou medidas favoraveis ao credito , 
segurança e prosperidade do Estabelecimento, e particular
mente requererá que as acções ou fundos no Banco per
tencentes a estrangeiros, sejão em quaesqner casos, mesmo 
no de guerra , tão respeitados e inviolaveis como os dos 
nacionnes. 

Art. 72. O Banco não poderá negociar por sun conta 
em generos, mercadorias ou bens de raiz; snlvo se os 
adquirir por tratos com os seus devedores, execução ou 
adjudicação , mas neste caso deverá vende-los no menor 
prazo possivel. 

Art. 73. O Banco poderá comprar e possuir os pre
dios que forem neccssarios para o seu estabelecimento. 

Art. í/,. As operações do Banco, e especialmente as 
que disserem respeito a particulares , são objecto de se
gredo para os seus Empregados. Aquelle que revelar será 
reprehendido, se da revelação não resultar damno; se re
sultar damno , será expulso e responsabilisado. 

Art. 75. Toda a pessoa que faltar á hoa fé, ou não 
cumprir pontualmente os seus tratos com o Banco, ficará 
excluída de negociar com elle directa ou indirectamente. 

Art. 76. Havendo tres dias santos seguidos, em hum 
delles os Directores de semana farão com o Porteiro a 
\'is!ta interna e externa do Estabelecimento, para verificar 
5e ha motivos de desconfiança , que exija providencias. 

Art. í7. A Direcção do Banco fica pelos presentes 
Estatutos, autorisada a demandar e ser demandada, e a 
obrar e exercer com livre e geral administraçi'lo, plenos e 
positivos poderes comprehendidos e outorgados todos e sem 
reserva nlguma, mesmo os de poderes em causa propria. 

Art. 78. As pessoas que contractarem com o Banco, 
pagarl'io a tan do scllo dos titulos por que contractarem. 

TITULO XI. 

Disposiriies especiaes e tran.sitorias. 

Art. í9. Approrados os presentes Estatutos se con
vocará a AssemLiéa gcrnl, para a eleiçflo da Mesa , Com
missão de exame, c Dirccção na fórma dos Arts . .& I, 45, 
A7 e 55. 

Art. 80. A Dirccção fica autorisada para requerer ao 
Governo Imperial, por intermedio do Exm. Presidente da 
Provinci11, a appror11çllo dos presentes Estatuto~, e o seu 
bcnrplariln para a inslnllaçao do Banco. 
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1853. 

tmw 16. PARTE 2.:t SECÇÃO 3. a 

-----------------------------------------------
DECRETO N. 0 1.106- de 8 de Janeiro 1853. 

A br~ ao lJ1 inisterio do Jmperio hum credito e.xtraordinario 
de 30. 000 ~ 000 para despezas com providencias sani
tarias tendentes a atalhar o progresso da febre amarella, 
e a soccorrer os enfermos necessitados. 

Não se tendo consignado no orçamento vigente quan
tia alguma para as despezas que demandao as providencias 
sanitarias tendentes a atalhar o progresso da febre ama
relia , e a soccorrer os enfermos necessitados ; e sendo ur
gentíssima a necessidade de occorrer a taes despezas, e 
satisfazer as já feitas : Hei por bem, Tendo ouvido o Con
selho de l\linisíros, na conformidade do § 3. o do Art. h. o 

da Lei N.• 589 de 9 de Setembro de 1850, Autorisar o 
.Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Impcrio a 
despender com aquelle ob,jecto no corrente exercício a quan
tia de trinta contos de réis; devendo este credito extraor
dinario ser opportunamente incluído na proposta que houver 
de ser presente ao Corpo Legislativo, para ser definitiva
mente approvado: Francisco Gonçalves Martins , do l\leu Con
selho , Senador do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em oito de Janeiro de 
mil oitocentos cincoenta e tres, trigcsimo segundo da In
dependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Francisco Gonçalre$ .~lartins. 
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1853. 

TOMO 1G. PAflTE 2. • 
m& ==== -

DECRETO N. o 1 . 107 de 23 de .Janeiro de 1853. 

li! anda proceder anrna rlci(tin dr· .lm'zr.ç dr Paz na Frc
gue::ia lft: Santa ;1/aria d!l llor·a do Jliolllt: na 

l'rorim·ia de S. Pedro. 

Vendo-se da Acta da !\lesa. Parochial da Frcguczia de 
Santa Maria da Boca do Monte, junta ao Officio da Ca
mara Municipal da \'i lia da Cachoeira . que, por eopia, 
acompanhou o do Presidente da Província de S. Pedro 1le 
15 de Outuhro proximo p:1ssado, que ;l(pwlla l\Jrsa Pa
rochial continuara e terlll;nara os trahalhos da apuração 
de votos na l'leiç:ío de Vereadorrs c ,Juizes de Pn. a que 
alli se proceder:~ 1'111 7 de Scu~mhro ultimo, sem que como lhe 
cumpria fizesse substituir pela manr~ir:1 prcscripta no Ar
tigo 29 da Lei Hegulnmenlar das cl1~içõPs e Artigo 1ft 
elas Jnstrucções de 2!) de Junho de 1 ~lr9 , dois de 
seus membros, que a pretexto de molcstia se tinhão 
della retirado; c achando-se por t:1n1o IJtlfla n clciçflo 
1laquella Frl'~urzia, attcnta a falta de :wthcnticidadc da 
rcspeclira Acta apenas assignada pelo Presidente da Mesa 
l'arochial P dois de seus membros : Hei por hem que 
na mesma Frrgnrzia se proccd:1 a nova l'lriçiio p:~ra .Juizes 
de Paz no dia que for p:1ra isso designado. Francisco 
Couç:d\'es l\l<lrtins, do l\Jeu Couselho, Senador do Impe
rio, Ministro e Secrr:lario d'Vst;l(lo dos Negocies do Im
JH~rio, <1ssim o tr•uha entendido, r li1ça PXr'CIIIar. Pala
cio do Ilio de ,JaJlPiro em Yintc trcs de .Tanl'iro de mil 
oitocentos rincor•nt;l c Ires, lrig1•simo ~cgundo da Indc
JWmlcncia P do l111pcrio. 

Com a Huhrica de Sua ~LigPstarle o Jrnpr'l'ador. 

' Franáso1 Conrafrcs ,1/artins. 



DECRETO N." 1.108 de 23 de Janeiro de 1853, 

JJ[anda proadcr a IWI'II c!cirtio partl Juizes de Pa: na 
Frcguc::ia de J'ailll na Prorincia de S. Pedro. 

A ltend!•Julo ao que I'PpresPn t.;írão os Vf!l'earlores da 
Camara ~lunieip;ll da Cidade do Hio GrarHif! na Provincia 
de São Pedro do Sul, Autonio Bonoui ·JUartius Vianna, 
Francisco da Silva Flores, José Henrique da Silva i\la
riante, e Domingos Vieira de Castro coutra a eleição de 
Vereadorf'S c JuiZf!S de Paz a que ultimamente se pro ... 
ccdeo naquelle Município , arguiudo-a de nulla, tanto 
por defeitos na apurat:ão gi!l'al como pm· vícios e illega
Iidadf!S na elt!ição parcial das Frcguezias de Povo novo 
e Taim ; e eolll quanto não procedão o,; defeitos aq~ui
dos á apuração gl'ral , nem s1•jão as irregularidades que 
se notão ua eleição da Frcguezia de Povo novo de ordem 
tal que possão invalida-la , todavia verificando-se pelas 
actas da eleiçiío da Freguczia de Taim que comparecendo 
apenas tres Eleitores c hum Supplcnte para a formação 
da !\lesa Paroci.Jial , foi esta composta de todos quatro , 
quando , na fórma do Art. O. o da Lei de 1 O de Agosto 
de 18ltü , combinado com os Arts. lt:~ c ü5 , devia ser 
excluído o mais votado dos tres Eleitores, e os dous 
restantes , eom o Supplente c hum Cidadão da confiança 
deste, deviiío formar a Mesa ; accrescendo a isto que 
depois de constituída a mesma ~Jesa•por modo tiío irre
gular, continuou a funccionar o Escrivão do Juizo • e 
Pa:~:, por qw~m foi lavrada ·~ assignada a acta da apu
ração, que aliús o devera ter sido pelo Secretario l\lembro 
da l\lcs:t : E sendo de tal ordem e gravidade todas estas 
irregularidades qnc evidentemente vicião e annullão a eleição 
da mencionada Freguezia de .Taim : Hei por bem que 
nella se proceda a nova eleição para .Juizes de Paz no 
dia que for para isso designado. Francisco Gonçalves Mar
tins, do !\leu Conselho , Senador do Imperio , l\linis
tro e Secretario d'Estado dos Nf•gocios do lmperio , 
o lenha assim entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio llc Jauciro em vinte e tres de Janeiro de mil oi
tocentos cincocnta e trcs, trigcsimo spgundo da ludepeu
deneia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua i\Llgestade o Imperador. 

Frmtcis!'o Cvnr11lrts Jlarti11s. 
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COLLEC(;ÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

:1853. 

TOMO :16. PARTE 2. • SECÇÃO 5.• 

DECRETO N. o 1.:100- de 29 de Janeiro de 1853. 

Reunf' o Termo de Jlarrtlo ao do Príncipe Imperial. 
na Província do Piauhy. 

Hei por bem DeCI'etar o seguinte : 
Art. Unico. O Termo de Marvão fica reunido ao do 

Príncipe Imperial • na Província do Piauhy. 
José Ildefonso de Sousa Ramos, 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 vinte nove de ,Janeiro de mil oitocentoi 
cincoeuta e tres, trigesimo segundo da lndependencia e 
do Impcrio. 

.. 
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

• José lldf{onso de Sousa Ramos . 

DECRETO N. o 1.1:10 - de 29 de Janeiro .de 1853. 

Dâ nora organisaçt1o â Guarda 1Vacional do JJ/unídpío 
da Vil/a do Currello da Província de Minas Geraes. 

Attemltndo :'1 Proposta do Presidente da Província 
de l\Jiiws Geraes: Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. ° Fica creado no Município da Villa do Cur
vello, e subordinado ao Com mando Superior da Guarda 
Nacional do 1\Iunicipio do Sabará da mesma Província, 
hum Batalhão de Infantaria de seis Companhias do s~
viço aclivo , com a designação de quarto, e huma Com
panhia avulsa da reserva. 

Art. 2. • Os Guardas Nacionars alistados na reserva 
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na Parochia do Taboleiro Grande , ficão addidos á Com
panhia do serviço nctivo do mesmo lugar. 

Art. 3. o O Batalhão e Companhia avulsa terão suas 
paradas nos lugares que lhes forem mnrcndos pelo Presi
dente da Província , na conformidade da Lei. 

José lldcfonso de Sousa Ramos, do l\leu Conselho, 
l\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
:~ssim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte nove de Janeiro de mil oito
centos cincoenta c tres, trigesimo segundo da lndepen
dcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o lmperad01·. 

José lldcfonso de Sousa Hamog. 

DECRETO N. 0 1.H1 -de 20 de Janeiro de 1853. 

JJti nora organisariio a Guarda Nacional do 1Jfunic1jJio 
do Presídio da Província de Minas Gcraes. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província 
de Minas Gera~s: Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. o Fica creado no Município do Presidio da 
Província de Minas Gc1·aes, hum Commando Superior de 
Guardas Nacionaes, o qual comprehenderá quatro Bata
lhões de Infantaria de seis Companhias cada hum, com 
a designação de primeiro, segundo , terceiro e quarto, 
todos do serviço activo, c hum Batalhão de quatro Com
panhias do serviço da reserva. 

Art. 2. o Os Batalhões terão suas pat·adas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia, na conformidade da Léi. 

José lldefonso de Sousa Rames , 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 vinte e nove de Janeiro de mil oitocentos 
cincoenta c tres, trigesimo segundo da lndependenia e do 
Imperio. 

Com a Huhriea de Sua Magestade o Impcrndor. 

J osr Jldc{onso de Sousa H o mo<. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPELHO DO BRASIL. 

1853. 

TO~Iü 1 G. FARTE 2. a SECÇ.\0 G. • 

DECRETO N.• 1.112- de 31 de Janeiro de 1853. 

Estaúckre regras soúre os uncimentos das JJJ'aras de 
prct do Exercito, e condi!:t7o, em que ficüo, em 

dircrsas circumslancias. 

Tendo presente o parecer do Conselho Supremo Mi
litar, exarado em Consulta de dezanove de Novembro de 
mil oitocentos cincocnta c dons, sobre o ollicio numero 
quatrocentos sessenta c dous de vinte e oito de Agosto 
do mesmo armo, do Tenente General Comnwudante das 
Armas da Côrtc, pedindo solução ú varias questões que 
formula sobre os vencimentos, c condição em que ficão 
as praças de pret do Exercito em diversas circumstancias 
por elle designadas : Hei por bem Determina~· o seguinte : 

Art. 1. • O soldado ausente, que se apresentar antes 
tlc ser qualificado desertor, tem direito ú todos os ven
cimentos durante o tempo da auscncia, e da consequente 
prisão. 

Art. 2. o Tambcm tem direito ú todos os vencimen
tos o desertor desde que se recolhe da deserção, ou 
preso , ou voluntariamente. 

Art. 3.• O voluntario que deserta, e he sentenciado, 
deve perder o tempo que anteriormente tem servido , - e 
perde a qualidade de voluntario, nos termos da Legislação 
em vigor, quer seja capturado, quer se apresente; mas, 
sendo perdoado com declaração em contrario, continua 
a gozar das vantngens de voluntnl'io, e deve ser consi
derado como se não tivesse desertado. 

Art. á. o Os Ofliciaes Inferiores , ou Cabos, ou Ans
peçadas, que faltarem mnis de tres dias por ausencia , 
deverão ter baixa desses postos ou praças, como deteli
mina o Artigo primcio do Titulo primeiro da Ordenança 
de nove de Abril de mil oitocentos c cinco. 

Art. 5." A's praças de pret doentes no Hospital, ou 
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prcs::~s por qu::~lquct' motivo, ou ausentes antes de com
pleta•· o tempo da deserção, ou com licença de favor, 
se deverá cont::Jr tempo de serviço em quaesquer destas 
circmnsi::Jncias; mas [ts que esliverem cumprindo senten
ça, c tire rem licença registrada, não se contará o tempo 
da sentcnca. nem da liccnca. 

Mano~l Feliz:.~rdo de SÓus:1 c Mello , do Meu Conse
lho, l\linistro c Secretario (}'Estado dos. Negocios da 
Guerra, o tenha assim entendido, c faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
trinta c hum de .Janeiro de mil oitocentos cincoenta c 
tres, trigesimo segundo da lnrlependencia e do Imperio. 

Com a llubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

lllanorl Felizm·do de Sou.sa e llfello. 

DECRETO N.o 1.113 - de 31 de .Janeiro de 185~. 

Concede a Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque 
e outros , representados por seu bastante procurador .João 
Pinto de Lemos . .Junior, privilegio exclusivo por vi11te annos 
para a naregariio 1wr 'Vapor entre o porto da Cidade do 
Recife até o de illaceyô ao Sul , e até ao da Ct'dade da 
Fortale-za ao A'ortr•, r:om dirersas ('Scalas pelos portos Út

lermcdios. 

Attendcndo ao que l\le reprcsenlárão Francisco de Paula 
Cavalcanti de Albuquerque , Luiz Gomes Ferreira, 1\lanocl 
Gonçalves da Silva, Fcrd. Biehcr, Elias llaplislu da Silva, 
.Manoel Ignacio de Oliveira, .TosG Jcronimo Monteiro, .Joiio 
Pinto de Lemos, Manoel .Joaquim Hamos c Silva, c Fran
cisco Antonio de Oliveira, representados todo3 por seu bas
tante procnrarlor João Pinto de Lemos .funior, pedindo a 
faculdade de incorporar hnma Companhia para o cstaiJelc
cimenlo da navegação por vapor entre o porto da Cidade 
do llccife atê o de l\Iaccyó ao Sul , c até o da Cidade da 
Fortaleza ao Norte, com diversas escalas pelos portos in
lermedios: Hei por bem, de conformidade com a Lei N.o 
(i32 de 1K de Setemhro de 1S:ll, Conceder-lhes privilegio 
exclusivo por vinte annos para o dito fim, ~oh as condi~·õcs 
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que com este baixúo, assignadas por Francisco Gonçalves l\1 ar
tins, do l\fcu Conselho, Senador do lmpcrio, Ministro c Se
cretario d'Eslado dos Negocios do Impcrio; ficando port~m 
o contraclo dependente de approvação da Assembléa Geral 
Legislativa no que respeita ú isenção de direitos de que 
trata o § !~. • da Condição nona. O mesmo Ministro c Se
cretario d' Estado assim o tenha entendido, e fnça executar. 
l)alacio do Hio de Janeiro em trinta c hum de .Janeiro de 
mil oitocentos cincocnla c trcs, trigcsimo segundo tia ln
depcndcncia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Jagestadc o Imperador. 

Francisco Gonçalrcs lllartins. 

Condições a que se rP{ere o Decreto desta data , c com 
as quaes se contracla com Fmncisro de Paula ( ·aralcanti 
de Albuquerque e outros, rfprcscntados por sm bastante 
procurador João Pinto de Lemos .Junior, a uarl'fJIIÇtlO 
por vapor entre o porto da Cidade do Recife até o de 
JJfareyó ao 5iul , e até o da Cidade da Fortale:a ao 
Norte, com dirasas escalas pelos portos intermcdios. 

1. • Os Empresarios se obrigão a manter por si ou 
pela Companhia qnc organisarcm a nuvcgação regular por 
vapor entre o porto do Hccifc até 1\Iaccyó au Sul , com 
escala pelos portos de Tamandaré, Barra Grande, Porto das 
Pedras , e quaesqner outros que se Jlrestcm á mesma na
vegação; e até ao porto da 'Cidade da Fortaleza ao Norte , 
tocando nos portos da Parahyba, Assú, Aracaty, c quacs
qucr outros intermcdios que offcrcção proporções c agna 
sullicienlc para a entrada dos vapores. As escalas designa
das neste Artigo poderão ser alteradas pelo Governo, sob 
representação da Companhia, ouvidos os respectivos Presi
dentes, conforme o indicar a cxperiencia. 

2. a Os vap01'cs serão construidos com as convenientes 
proporções para ter entrada nos portos expressamente de
signados na anterior Condição, não podendo ser de forç.a 
menor do que a resultante de huma machina que d•~ ;Í 
sua marcha a velocidade rle oito milhas por hora, fie .. 
vendo ler pelo menos a nccessaria capacidade para rceeiJcr 
de oito a dez mil arroLas, com sufiicientcs com modos para 
passageiros , c camarim separado para Senhoras. 
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3. • Os Empresa rios tem hum anno, contado da data 
do contracto, para desistir do mesmo, entendendo-se , 
quando o não fação expressamente no referido prazo, que 
o querem levar a eflcito. Neste caso a Companhia deverá 
ser ineorporada no prnzo de mais hum nnno, ou de dons 
a contar da primeira tlata, dando principio á navegaçiío 
dentro do amw depois da incorporação. Quamlo a Com
panhia não seja incorporada nos dous nimos, ou nflo tenha 
começo a nan•gnrão nos trcs estipulatlo~, o contraelo scrú 
nullo, c os Empresa rios incorrerão ali\m disto na multa de 
tlcz contos de réis administrativamente imposta. 1\cstas 
mesmas penas incorrerão se llepois Je encetada a narega
ção contraclada for ella interrompida por mais de tres me
zes, sem motivo justificado, c assim reconhecitlo pelo Go
verno. 

lt. • fiegulamcnto especial do Governo cstabekcerá as 
epochas das viogcns, o tempo de demora nos dill'ercnle!'! 
portos, e as multas de cem mil réis n hum conto de réis 
a que a Companhia fica sujeita por infracçfio do contraclo, 
c do dito llegulamcnto; c mesmo na falta de cumprimento 
de ordens dns Autoridndcs ácerca da policia dos passa
geiros c da carga. f:stas multas serão impostos, ou di
rcctamcnte pelo Governo, ou pelos respectivos !'residentes 
das l'rovineias_, com recmso sempre para o mesmo Governo. 
Qunndo a irregularidade das viagens proceder das Autori
dades a Companhia tcní direito a huma indcmnisação na 
razão de duzentos mil réis por cada vinte c quatro horas 
de demora. 

5. a Nos primeiros dons annos de navegaçiío para h uma 
linha, c nos tres primeiros para a outra , a Companhia 
não será obrigaua ·a fazer mais de huma viogem mensal
mente , c de duas nos seguintes ; solvo se o crescimento 
do commcrcio exigir que se augmente este numero , o que 
terá lugar de accordo com ·a Companhia. Se antes dos 
prazos marcados se proporcionar aos Emprcsarios , ou á 
Componhia , encetar a navcgnção do contracto com borcos 
de vapor , que não tenhão todas as condições estipnladns, 
satisfazendo com tudo as necessidades do serviço , o l;o
vcrno o podcní pcrmillir , feito~ os conrcnientcs exames 
sobre a rnpneillade c segurança das ditas emhnrcat;:ões, c 
neste caso a navc~ação potlcriÍ as~im continuar nos lrcs 
tn·i mci r os a n nos. 

Ci." Os Ynporcs da cmprc~a serão postos ú llbposição 
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do Governo , quando assim o exija o sen iço publico, sendo 
ella indemnisadn de qualquer anuía , ou prejuízo que sof· 
frerem os ditos vapores , proveniente de risco especial da 
Commissão , alt~m de hum frete razoavel que se lhe pagará. 

7.a Terão passagem gratuita em cada viagem, sujeitos 
com tudo ao pagamento de cornedorias, quatro passngciros 
ao serviço do Governo , precedendo onlem escripta de A u
toridade Publica ; os que excederem deste numero deverão 
ser admiltidos pagando vinte centesimos menos do qne os 
outros passngeiros particulares , c se forem presos ou re
crutas deverão ser acompanhndos de huma cscolla que os 
guarde. Será lambem gratuito o transporte das malas do 
Correio , de qnaesquer sommns dos cofres publicos, c da 
carga pertencente no Governo que niio exceder em cada 
viagem do peso de hnrna tonelada : pelo excesso desta pa-

. ganí igunlmente o Governo vinte cenlesimos menos. As 
malas seriío recebidas nas Agencias, c nellas entregues ; 
ou de pessoas competentemente anlorisadns, qne neste caso 
lambem as poderão receber. A carga será recebida c en
tregue a bordo. 

8.a A Companhia organisaní lodos os dons annos huma 
Tabella , que submelterú á approvaçlio do Governo , por 
intermeclio dos respectivos Presidentes , na qual sejão re
gulados os preços de frete , e de passagens , não podendo 
exceder o scn maximo tMm de dez cenlesimos sobre o 
qnc se pagar nos barcos á vela. 

São competentes para receber ns mcncionndas Tabellas, 
approvando-as provisoriamente, n fim de se lhes dar desde 
logo execuç:fio , os Presidentes das Províncias dos portos 
em que tiver lugar o embarque dos passageiros onda carga. 

9.a Em compensaçiío das obrigações impostas á Com
panhia neste ,contraclo , o Governo lhe faz as seguintes con- . 
cessões: 

1.• Do privilegio exclusivo por espaço de vinte nnnos 
para só clla estahelecer a navcgaç:üo de que trata o Art. 
Lo de conformidade com a tei N. 0 632 de 18 de Setembro 
ue 1851. 

2.a De huma subvenç:ilo anmwl de sessenta contos de 
n~is nos primeiros dez annos do contraclo, c de qunrenla , 
nos seguintes, pagos rrpartidamente ]leio numero tle ringcns 
contractadas, n<io le.udo port:rn a Companhia direito <Í quota 
re~pcdira quando a vÍ<lf.\Ctll for interrornpitln em r-orrse
qnL•nda de força maior, porque neste caso ~ú a pcrcchení 
na propor( fio da distancia naveg:ula. 
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3. • De preferir os vapores da Companhia para conduc
çüo de tropas, de passageiros, c da carga que o Governo 
tiver de remeller para os portos desta navegação, livre de 
toda a concurrencia quanto ao preço por estar este desi
gnndo na condiçüo 7. a ".a J)e isenção do pugamento de quaesquer direitos na 
oequisiçüo c matricula dos vapores, gozando lambem suas 
tripolações das mesmas vantagens que tem sido estipuladas 
para empresas semelhantes. 

5. a Do gozo de todos os favores conciliaveis com os 
Hcgnlamentos Hscacs c de policia nos portos das escalas, 
fazendo-se ás respectivas Hepartiçõcs as convenientes recom
mendações pnra que em seus despachos lwja toda a pas
sível promplidão. 

ü. a De providenciar com a possivcl brevillade para que 
os portos , que tem de ser frequentados pelos vapores da 
Companhia, scjão convenientemente explorados, demarcan
sc por meio de boias aquclles que tiverem necessidade deste 
melhoramento ; e nomenrú , quando assim o julgue indis
pcnsavcl , pralicos on patrões , que se encarreguem de 
guiar os barcos ás sahidas c entradas , percebendo por este 
serviço o que os Uegulamentos de Policia tlos referidos portos 
estabelecerem. 

7. • De per111iltir que a Companhia tenha hum deposito 
de carvão no mar para supprimento dos vapores , no lugar 
que fot· para isso designado pelo Inspector da Alfandega , e 
sujeito 6 fiscali~ação que se julgar necessaria para evitar 
quacsquer abusos , que possão commelter-se em detrimento 
das rendas publicas. 

10. a Tambem incorrerá a Companhia na pena de nul
lidade do contracto , - e na multa de dez contos de réis de 
que trata o final da condição 3. a' se durante o prazo dos 
vinte armos for convencida de haver directa , ou indirecta
mente auxiliado os perturbadores da ordem publica , os 
introductores de Africanos , e os que fizerem contrabando 
de mercadorias. 

Palacio do nio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1853. 

Francisco Gonçalves Martins. 
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COLLEC<]ÃO DAS LEIS DO IMPEUIO DO DRASIL. 

18ó3. 

TOMO 16. PARTE 2. • SECÇÃO 7. a 

DECRETO N. o 1. 114.- de 1 G de Fevereiro de 1853. 

A utorisa a prorogaçiio dos. pra::;os para consumo ~Ía lJOlPora, 
e em geral das llllliUÇões e petrechos de yncrra. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. O Ministro da Fazcntla na Côrlc , c os 

Prcsillcnlcs nas respectivas l'rovincias, poderão prorognr 
os prazos marcados nelualmcntc nos Hcgulamcntos fiscncs 
pura consumo da polvora , c em geral das munições c 
petrechos de guerra , c quando lho requererem os donos 
ou consignatnrios dessas mercadorias. 

Manoel Felizardo de Sousa c l\lcllo , do Meu Conselho, 
Senador ilo Impcrio, 1\linistro c Secretario d'Estailo ilos Ne
gocias da Guerra, c interinamente dos da Fazenda, assim 
o lenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em dczcseis de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta c tres, trigcsimo segundo da lndepcndencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Manoel Felizardo de Sousa e Mello. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1S53. 

TO~IO 10. PAUTE 2.:t SECÇÃO 8.• 

HECRETO N.o 1.115-- de 19 de Fevereiro de 1853. 

Autorisa o Ministro e Secretario de Estado dos Negocio& 
da Justiça, a despender no exercício de 1852- 1853, 
alêm do credito votado, mais a quantia de cincoenta 
coutos de réis, com a repressão do trafico de Africanos. 

Não sendo suiTicicnte para as despezas com a repres· 
são do trafico de Africanos, no exercido de 1852-1853t 
o credito de vinte e cinco contos de réis, concedido pela 
Lei N. o 628 de 17 de Setembro de 1851 : Hei por bem, 
de conformidade com o § 2.0 do Art. 4. 0 da Lei N.0 589 
de 9 de Setembro de 1850, e Tendo ouvido o Meu Con .. 
selho de l\linistros, Autorisar o Ministro e Secretario. d'E!
tado dos Negocios da Justiça a despender mais a quantia 
de cincoenta contos d~ réis, do que dará conta ao Corpo 
Legislativo , na ·sua proxima futura reunião. José lide:.. 
fonso de Sousa I\ amos, do Meu Conselho, Ministro e se. 
cretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, ass1m u tenha 
entendido, e faça executar. Pnlacio do Rio de Janeiro 
em dezanove de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e 
tres , trigesimo segundo da Independcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.lnsé lldefonso de Sousa R11mos. 



( no J 

DECRETO N. 0 1.116- de 19 de Fevereiro de 1853. 

Autorisa o credito supplcmcntar de 103.359 ;ttJ 86.4, para o 
exercício de 1852-1853 , na (úrma da Tabella , 

que com este baixa. 

Tendo a Lei N.o 6í7 de 7 de Agosto do anno pas
sado augmentado as despezas das rubricas- Secretaria de 
Estado, Tribunal Supremo de Justiça c Relações-, c não 
sendo sulliciente as sommas decretndas para o exercício de 
1852-1853, na Lei N. 0 628 de 17 de Setembro de 1851, 
que não teve em vista esses augmcntos , de conformidade 
á disposição do § 2." do Art. I,.o da Lei N." 589 de 9 de 
Setembro de 1850 ; c Tendo ouvido o Meu Conselho ()c 
Ministros : Hei por bem Autorisar o Ministro c Secretario 
d'Estado dos Negocios da Justiça , a despender no corrente 
exercício , com as citadas rubricas , a quantia de cento c 
tres contos trezentos cincoenta e nove mil oitocentos c ses
senta e quatro réis , na fórma da tabella , que com este 
bnixa ; devendo o referido credito supplementar ser levado , 
em tempo opportuno , ao conhecimento do Corpo Legis
lativo, para ser definitivamente approvadu. José Ildcfonso 
de Sousa Ramos, do !\leu Conselho , 1\linistro c Secretario 
d'Estado dos Negocius da Justiça , o tenha assim entendido , 
e faça executar. Palacio do Hiu de Janeiro, dezanove de 
Fevereiro de mil oitocentos cincoenta c tres, trigesimo se
gumlo da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José lldc(onso de Sousa Ramos. 

Tabella distributiva do credito supplemcntar concedido por 
lJecreío desta data z)((ra o exercício de 1852-1853. 

§ 1. o Secretaria d' Estado ............ . 
§ 2. o 'rribunal Supremo de Justiça ... . 
~ ·~.• R I -~ ._, e açoes ....•.......•........ 

4.320;ttJOOO 
30.599~86! 
68. 4.&0 ;tP 000 
------
103. 359 :tjl864 

Palacio do Rio de .Janeit·o em 19 de Fevereiro de 
1853. - Jasé lldPfouso dP Sousa Uamos. 
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DECUETO N. 0 1.117- de 1fl de Fevereiro de 1853. 

Organisa a Guarda ilational do ilbmin"pio de I tabira 
da Prorincia de Minas (,'craes. 

Attcndendo ú Proposta do Pn•sidenle da Província 
de l\Iinas Get'acs: Hei por bem Dccret~q· o seguinte. 

Art. 1. o Fica crcado no l\Innieipio de ltahira da 
Província de l\Iinas Geraes hum Commando Superior de 
Guardas Nacionaes, composto de dois Batalhões de Infan
taria, de sPis Companhias cada hum, com a designação 
de primeiro c segundo do sel'viço activo, c hum Bata
lhão de quatro Companhias do sct'viço da reserva. 

Art. 2. o Os Batalhões terão suas paradas nos lu
gares que lhes forem murcados pelo Presidente da Pro
,·incia , na conrormidade da Lei. 

.José Ilddonso de Sonsa Uamos, do Meu Conselho, 
l\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido , c faça executar. P.-llacio do Hio 
de .Janeiro em dezanove de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta e tres, trigesimo segundo da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

José llrilfonso de Sousa Ramos. 

---~"'· ,,,-... __ 
DECHETO N. • 1. HS - de 1 D de Fevereiro Jc 1853. 

Organisa a Guarda JVaciowzl do Município de Jaguaripe 
da Província da Balda. 

Allendendo ;, Proposta do Presidente da Província 
da Bahia: Hei por bem Decretai' o seguinte. 

Art. 1. o Fica oceado no Município de Jaguaripe da 
Província da Bahia hum Com mando Superior de G uar
das Naciouacs, composto de trcs Batalhões de Infantaria 
de seis Companhias cada hum, com a designação de pri
meiro, segundo e terceiro do serviço activo, c hnma 
Secção de Batalhão de tres Companhias do serriço da. 
reSCI'\'<,1. 
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Art. 2. o Os Batalhões lt'rão as suas paradas nos 
lugares que Jhes forem m:ncados pelo Prcsideute da Pro
l'incia, na conformidade da Lei. 

José Ildefouso de Sousa Hamos, do 1\len Consdho, 
Miuistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da .JustiÇa, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palaeio do Hio 
de Janeiro em dezanove de Fevereiro de mil oitocentos 
€incocnta c trcs, trigesiuw segundo da Iru.lcpen<lcucia c 
do lmpcrio. 

Cem a Huhriea de S11a .:\Jagcstade o JmpcrarloL 

DECRETO N.o 1.110- de 19 de Fe\ereiro de 1853. 

tlrf!mtisfJI. ll Guarda 1Yarional do illunitipio de llaparit'll 
da Prori11n"a da JJahia. 

AUendendo ú Proposta do Presidente~ da Província 
da :Bahia: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.° Fiea cremlo no 1\lunicipio de ltaparica da 
Província da ll<1hia hum Conuuando Superior· de Guardas 
Naeionacs, composto de dois Batalhões de Infantaria de 
seis CI'Hnpanltias cada hum, com a designação de pri
meiro c segundo do serviço activo, c huma Secção de 
:Batalhão de duas Companhias do serviço da rescna. 

Art. 2.0 Os Batalhões terão as snas paradas nos 
Ju~arcs que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia, na conformidade da Lei. 

José lldefonso de Sonsa Ramos, do Meu Conselho , 
Ministro c Sccrct<Jrio d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido , e faça executar·. Palacio do Hio 
de Janeiro em dczanove de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta e trcs, trigesimo segundo da Indcpendcncia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .Magcstadc o Imperador. 

J UI' é lldcfonsu de S!Jusa Jlamos. 

' 
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DECHETO N.• 1.120- de 19 de Fevereiro de 1853. 

Organi.wl a r:uarda ,Yarioual do.~ Ll!uuicipios de Caxias, 
c S. Josl; da Prorínria do illaranlu7o. 

A ltcnilentlo ú Proposta do Presidente da Proyincia 
do Maranhão : H1~i por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1.• Fiea creado !lOS l\lunicipios de Caxias c 
S. .José tl<~ Prodneia uo i\laranhão hum Commamlo Sn
pcrim· de Guardas Nacio11aes, o qual comprehendcrá em 
Ca:\ias hum Batdhão de lnfanlaria de oito Companhias, 
eom a dcsigrul(.:ão d(~ primeiro do scrvi~:o actiro, c huma 
Companhia c h uma Secção de Companhia da rcsena, e 
1'111 S .• José hum Batalhão de Iufantaria de oito Compa
nhias com a 1h~signaçãn de sP~undn do serviço activo. 

Art. 2." Os Guardas qualificados na reserva no l\lu
nieipio de S. José, licão addidos ao Batalhfto do serviço 
acLi\'0 do mesmo 1\luBieipio. 

Art. ~.o Os Batalhões tr~rão as suas par:1d:1s nos lu
gares fJUC lhes forem marcados pelo Prcsiuentc ua Pro
lincia, na conformidade da Lei. 

José lldrfonso de Sonsa Hamos. do Meu Conselho, 
Ministro e Set:rc•tario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenlw entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dczanove de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta c trrs, trigcsimo segundo da lndepcndcncia c 
do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Ildcfom;o de Sousa Ramos. 

DECHETO N." 1.121 - de 1!> de Fevereiro de 1853. 

Vrganisa a r~·uarda !racional dos hluuicipios de Codó e 
Coroatú da Prorincia do JUaranluio. 

Attcndendo ú Proposta do Presidente do Maranhão: 
Hei por bem Jlecretat· o seguinte. 

Art. 1. • Fica errado nos l\lunicipios de Codó c Co
roa lá da Prol'iucia do Maraudüo hum Commando Supc-
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rior de Gunrdas Naciouaps, o qual compreiJPtHlerá em 
Codú hum Batalhão dt~ Infantaria de seis Comparrhias, com 
a designação de primeiro, e em Coroatá lnun Batalhão 
de lufarrlaria de oito Companhias, com desiguaçiío de se
gundo, ambos do serviço activo. Haverá mais crn cada 
hum dos referidos l\1unicipios huma Secção de Companhia 
c:lo scnico da resPrva. 

Art.' 2. o Os Batalhões terãn suas paradas nos lugares 
que lhes forem mareados pelo Presidente da Província , 
na conformidade da Lei. 

Jos•' lldefonso de Sous11 Hamos, do !\leu Conselho, 
l\Iirristro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça, 
assim o tenha enteudido , ~~ faça executar. Palacio do Uio 
de Janeiro em dcznnove de Fevereiro de mil oitocentos cin
cocnta c trcs, trigcsimo segundo da lndepcndcncia e 
do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Jost1 l!defonso de Sousa Ramos. 

DECHETO N. 0 1.122 - de H> de FNereiro de 1853. 

Organisa a (,'llm·da ilarirnwl dos /llunin'JJio:; de Villa 
Frmtl'fl c ill o11t'akgn~ da Procinâa do Pard , c tlll

nexa os referidos M uniripios ao Cmmnaudo Superior 
de Santarcm , A lemqucr , Ubidos , c Faro da mcsuw 
Provinâa. 

Arterrdcndo á Proposta do Prcsid!~rrtc da Prol'incia do 
Pará : Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Ficão annexos ao Comrnando Superior da 
Cnanla Nacional de Santarcm , Alcmquer, Obidos, c 
Fnro da Pro,·ineia do Parú , os 1\lnnicipios de Villa Franca~ 
(! l\lonL'alegre da mesma Pro,·incia , c ncllcs ereados dois 
Batalhões de Infantaria de quatro Companhias cada hum , 
com a design<~ção de quarto c quinto do scrri~~o activo. 

Art. 2. o Os Guardas qualificados na reserva licnrão ad
didos aos Batalhões dos respectivos l\lnrricipios 

Art. 3." Os dois Batalhões terão as suas paradas nos 
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lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia, na conformidade da LPi. 

José Ildefonso de Sousa Ramos, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estado dos Ncgocios da ,Justiça, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em dezanovc de Fevereiro de mil oitocentos 
cincocnta c tres, trigesimo SPgundo da Independcncia 
e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

J os11 lltlefonso de Sousa Ramos. 

DECRETO N." 1.123 - de 1\) de Fevereiro de 1853. 

Crea lmnw Cadeira de Pn'mciras Letras para 11/cninas 
na Frcguczia da J.a,qoa. 

Hei por bem Crcat• na Freguezia de S. João Baptista 
da Lagoa de Rodt·igo de Freitas , pertencente a esta Côrte, 
lmma Cadeira de Primeiras Letras para 1\Jcninas, com o 
ordenado annuill de oitocentos mil réis, estabelecido no § 
32 do Art. 2." da Lei N." 51ft de 28 de Outubro de 18lt8. 
Francisco Gonçalves Martins , do l\leu Conselho , Sc
natlot· do Imperio, Ministro c S1•cretario d'Estado dos Ne
gocias do lmperio, assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Hio de .Janeiro em dezenove de Fevereiro 
de mil oitocentos cincocnta c trcs, trigcsimo sPgundo da 
lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a Ruhrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisro Gonçalres A1 artins. 
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COLLECÇAO IHS LEIS DO I~IPEIHO DO Bll.tSIL. 

TO~IO 1ü. J>,\TITE 2.• sH:çÃo n. • ________ .... __ IUL~~~--------
OECHETO N. 0 1.12l1 - de 21 de fevereiro de 1853. 

Concede a Fditirmo Pralts priri{cgio r.xdusiro por .~eis 
rmnos para a (OII.strw·rlio de a{ambiqurs de .sua iu

rcncilo dc.stilltlflos ao firbrir·o de agurtrdcntc. 

Attendendo ao que Me representou feliciano Prares, 
e Conformando-Me com o parecet· da Secção dos Nego
cios do lmpcrio do Conselho d'Estado exarado em Con
sulta de treze do mez passado : Hei por bem Conceder
lhe pri vilcgio exclusivo pot· tempo de seis annos para a 
construcção de alambiques destinados ao fabrico de aguar
dente, sr•gnndo o systema pot· elle inventado, e de que 
:tpresenta desenho que fica competentemente archivado. 
Francisco Gonçalves i\lartins, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretat·io d'Estado dos Negocios 
do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar. Pa
Jacio do llio de .Janeiro em vinte e hum de Fevereiro 
de mil oitocentos cincoenta c tres, trige:;imo segundo da 
Independencia c do lmpcrio. 

Com a lluhrica de Sna Magcstadc o Impet·ador. 

Francisco GoJU:alrrs ill art ins. 
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COLLEC<;Ão DAS LEIS DO IMPEHIO DO BHASIL. 

1853. 

TOMO 1ô. PAT:'I'E 2.a SECÇÃO 10.8 

DECHETO N. o 1 .125 -- de :w de FPVf'r(•iro df' 1 R 53. 

Marra o rrnn"u1rnt n do C arrercirn r! !f Carft1il da f' i/la de 
ltr~juf)(í da l'rorinn·a dr Jl i nus C r rars. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Art. lJuico. O Carcereiro da C:~dêa da Villa de Ita

juhá da Província de Minas Geraes tf'r{t o vencimento an
uual de sessenta mil réis, que dcpcmlerá da approvação 
da Assembléa Ger:~l , na conformidade do Art. 8. • da 
Lei de 3 de Dezembro de 18U. 

José Ildefonso de Sousa R:~mos, do Meu Conselho, 
Ministro c Seerewrio ()'Estado dos N(•gocios da Justiça, 
assim o tenlw entendido, c faça executai·. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte e seis de Ferereiro de mil oi
tocentos cincoenta c trcs, trigesimo sPgnndo da lndepen
dencia e do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua Magestade o Imperador . 

./o sé l!d('(onso dt· Sousa Ramos. 

DECRETO N." 1.12(i - de 2(i de Fel'cl'f'iro ()(~ 1853. 

Organisa a (,'uarda 1rarional do Munidpio dr lnltambupe 
da Jlrorinria da Hahia. 

AIIPndemlo ;í Proposta do Presidente da Província da 
.Bahia : Hei por hem Decretar o seguintf'. 

Art. 1." Fie:~ creado no l\funicipio de Inhamhupe 
da Província d:~ Bahia hum Commando Superiot· de Guar
das Nacionaes, composto de hum Esquadrão de Cava lia
ria, e tres Batalhões dP Infantaria com a designação de 
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primeiro, segundo c tercPiro, este de seis, c nqnelles dP. 
oito Companhins, todos do seniço activo, e huma Sec
ção de Bntalhiio de tres Companhias do serviço da re
sena. 

At·t. 2.• Os Corpos terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente ela Pro
víncia, na conformidade da Lei. 

José lldcfonso de Sous:~ Hamos, do l\Icu Conselho, 
Ministro e Secretario (('Estado dos Nego cios da Justiça , 
assim o tenha entendido , e faç:~ executar. Palacio do 
Rio de ,Janeiro em l'intc e seis de Fevereiro de mil oi
tocentos ciucocnta c trcs, trigcsimo segundo da Iudcpeu
dencia c do lmperio. 

Com a Rubrica tlc Sua l\lagcst:~de o Imperador. 

J os i: lfdc(onso de So/lsa Ramos. 

DECHETO N. 0 1.127- de 2G de Fevereiro de 18t:i3. 

('rea a Repartição de Quartel-Mestre General, e regula as 
suas f'un cçues. 

Hei por bem , em conformidade do paragrapho pri
meiro do Artigo decimo da Lei numero seiscentos e qua· 
renta e oito de dezoito de Agosto de mil oitocentos cin
coenta c dous, crcar junto ao Ministerio da Guerra h uma 
Repartição com o titulo de- Hepartição de Quartel-Mestre 
Genernl-, nos termos do Hegulamt>nto que com este bnixa, 
assignado por Manoel Felizardo de Sousa e .Mello , do Meu 
Conselho, .Ministro c Secrdnrio d'Estado dos Ncgocios da 
Guerra , que assim o tenha entendido, c faça executar 
com os despachos neccssarios. J>alario do Bio de Janeiro 
em vinte e seis de Fevereiro de mil oitocentos cincornta 
c tres, trigesimo segundo da Indcpendcncia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 
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Uegnlamenlo para a Repartição de Quartel-Mestre General, 
mandada errar junto ao Mútislerio da Guerra pelo Art. 

10 § 1. 0 da Lei N. 0 6h8 de 18 de Agosto de 1852. 

Art. 1. o A Hcpartição de Quartel-Mestre General , 
creada por Decreto desta data , terá os seguintes Empre
gados : hum Chefe com a denominação de Chefe da Re
partição de Quartel-Mestre General ; o qual uescmpenbará 
em parte as atlribuições correspondentes ao emprego de 
Quartel-1\lcstre General: tres Chefes de Sec~·ão, os Escriplu
rarios que furem neccs~arios, hum Porteiro nrchivista, e 
hum Ajudante de,le. 

Art. 2 ° O Chefe da llcpartidio será ~cmpre hum 
Ollicial do Exercito de patente não inferior á tlc Coronel, 
c os Chefes de Secção c mnis Empregados Olliciacs do Corpo 
de Engenheiros do E,tado 1\laior de 1.a e 2." Classe, ou 
reformados. Para os lugares uc Escripturarios, Porteiro ar
chivista, c st.Ju A.Judan te poderão ser nomeados paizanos ha
bilitados na falta de Olllciaes com a precisa idoneidade. 

Art. :3 o O Chefe da Hepartição, c os de Secção, per
ceberão as \'antagens de Commissão activa do Corpo do 
Engenheiros, c os Escripturarios as de Estado l\Iuior de 1. • 
Classe, o Porteiro arehivista seiscentos mil réis annuaes, 
e quatrocentos mil -réis o Ajudante. Sendo os Escriptura
rios Olliciaes reformados, ou paizanos, perceberão o \'enci
mento annual de oitocentos mil r4is. 

Art. !~." O Chefe da Hcpartição scrú substituído nos 
impedimentos fortuitos pelo Chefe de Secção mais gruduado 
ou antigo. 

Se o impedimento , porêrn , for prolongado o Governo 
nomear:í o substituto. Os Chefes do Secção serão substi
tuídos pelos Escripturarios, cada hum na respectiva Secção, 
mais gruduado ou nntigos , c se não forem OITiciaes do 
Exercito pelos de nomeação mais remota. 

Art. 5 u Compete á Hcpartição de Quartel-Mestre Ge
nernl : 1. o Escripturar c ter em dia o estado do arma
mento , petrechos c provisões de guerra, e equipamento, 
fnrdamenlo, arreios, insígnias, c utensílios tanto do exis
tente nos Arsennes c outros quacsquer Depositos, como do 
que se achar distribuído pelos Corpos ou Fortificações , e 
do que se homer de distribuir em cpoehas determinadas, 
e tudo o q uc for rcspeeti\'o ao fornecimento, descarga, 
c consumo dos referidos gcnerus: ~." tudo o que for re-
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latiYo a Fortificações, Arsenaes, Fabricas, Hospitaes, Aquar
telamentos, Prisões, Corpos de Guarda, c mais Estabele
cimentos militares JH~I tencenles ú Heparlição ua Guerra' 
marchas do tropa, aboletamentos, fornecimento de \Ívc
res, forragens , transportes, remontas; finalmente quanto 
tem relação com o matrrial do Exercito. 

Art. 6." Pertence ú I. a Sceção tudo quanto for con
cernente ao armamento, tanto do Exercito como das For
tificações, equipamento, arreios, pronsoes, c petrechos 
de guerra, insígnias, utensílios, c outros ohjectos meucio
nados na Tabella aiHH!Xa ao Veercto N. 0 5'~7 de H de Ja· 
neiro de 18'1.8. 

A' 2.• Secção compele tudo o que tiver relação com 
o fardamento, sua carga c descarga aos Arsenaes, Depo
sito, c Corpos militares, c sua liscali;;oçüo. 

A' 3.• Sec1;1io, todos os ohjPclog iudicados no Art. ti", 
c tle I]UC não forem encnrregadas a outras See~ões. 

O Governo, eo111 tudo, ouvindo o Chefe da Heparti
çiio, poderú modifil"ar os eiH"ill gos, acima designados para 
cada !Juma das Seq·1ies, da man•~ira que a experiencia 
mostrar ser mais acertado para hem 1lo serviç.o. 

Art. 7. 0 Nos mczes de Janeito, Ahril, Julho c Ou
tubro de cada anno os Cornrnand:wtcs de Corpus, compos
tos de qualquer forçn, rcrneltcrão ao Commandanle d<1s 
Armas, da Província em que se acharem, para serem en
viados á Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra com 
destino ú Repartição de Quartel-Mestre General, hum mappa 
da força do seu Corpo; e bem assim mappas c relações 
circunstanciadas de todos os gcncros de fardamento, ar
mamento c mais oLjeclos concernentes ao material do Exer
cito, mencionados no Art. 5. o, que tiverem recebido no 
trimestre findo. 

Art. 8." No mez de Janeiro de cada allllO enviarão 
os Commandantcs Jos Corpos aos Jas Armas, para terem o 
mesmo destino, alem dos documentos determinados no an
teccden te Artigo , os scguin tcs : 

1." Relações nominacs por Companhias (modelo A) com
prebenJendo, tanto o fardamento vencido pelas suas praças 
em todo o anno proximamente lindo, com accrescimo dos 
generos que vencerão anteriormente, c se lht>s núo pagá
rão, como os gt•neros que se devem abonar a vencer ás 
praças que necessitarem dc,tc soccorro. Nestas reluções se
rão iuscriptas todas as praças de pret tle enda Companhia. 
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A's que tivcrom vencido guncros tle fartlamento serão lan
çados estes , a par tios seus nonws, nas competentes casas 
de taes generos. A'quellas que tiverem rccchitlo anterior
monte generos a vencer, serão estes descontados , não se 
lhes abonando taes generos, mas fazendo-se a competente 
t!eclarat;.ão nas observações. A's praças, que por circuns
tancias necessitarem ser soccurriJa,; com geueros a vencer, 
serão estes generos al•onados nas relações , declarando-se 
tal occurrcncia nas observações, a fim de se lhes fazerem 
os tlevidos descontos nos seus vencimentos futuros. As 
solncJitas relaçôt~s serão assignadas com o nome inteiro 
pelos Commandantus Jas Compuuhins. O l\1njor porá ao 
lado destas a,;signaluras, e hum pouco acima Jcllas- Con
forme-, e assignari1 eom o seu appellido. O Commnntlantc 
do Corpo escreverá na primeira pagina, e no nlto das re
lat,,ôes - Approvo- , assignando lambem com o appellido. 
Nos Corpos onde não houver Major, só assignarão os 
Commandantcs das Companhias c o do Corpo, c uaquelles 
de huma só Companhia assignará unicamente o Comman
tlaute tlella. 

2." Hum mappa de cnua Companhin (mouelo B) assignado 
pelo seu Commandante, do fardamento reeebiuo t~m todo o 
anno lindo para pagamento Jas snas pra~·as. 

3. 0 Hum mappa (•houelo C), assignado pelo Comman
danle de caua Corpo , do fardumeulo distrilntitlo ús Com
panhias em todD o anuo findo. 

4.• llurn mappn (modelo D), assiguatlo pelo Comman
dante de cada Corpo, conta corrente do fardamento Jo 
nwsmo Corpo, até o ultimo do a uno proximamente findo, 
cujas atldiçõcs deverão coinciuir. A de n.• t, com as som
mas das Companhias, segundo o mappa A. A de n. 0 2, 
com as contas dos Arsenaes e Depositos de generos de far
damento que fornecêr1io no Corpo. A de n° 3, com o 
mappa do Corpo (modelo C), c hem nssim com os mappas 
Jas Companhias (modelo B). 

Art. 9. • Os Com mandantes tlos Corpos enviarão tambcrn 
no mez tlc Janeiro aos Commandantes tias Armns, huma· 
conta geral c classilicada de Lodos os ohjectos relativos ao. 
material Jo Exercito, que tiver recchiuo o Corpo em todo 
o nnno lindo, t!e Lütlns aqtwi!Ps que tiverem sido consumi
dos, di,;frihuidos, ou inulilisado,;, e de ltlllos os que cxis
tirelll em ser, e liearem a cargo tlos llll'SIIIOi Com111andantes. 

Art. 10. 0 Nos ntczes Jc .Jancito c Julho de cada anno 
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os Commandanles dos Corpos dirigirão aos das Armas, com 
os papeis que são oLrigados a enviar-lhes nesses mezes , 
hum pedido dos gcneros de fardamento precisos, não só 
para serem fardadas as praças novamente entradas ou que 
tenhão de entrar proximamente no serviço, como para pa
gamento do fardamento vencido pelas antigas, c do quo 
deverem vencer estas até o fim dos semestres a que per
tencerem os indicados mezes. 

Art. 11 o Assim t]Ue se puzer em vigor o presente 
Uegulamenlo, os Comrnundantes dos Corpos prepararão os 
documentos que lhes cumpre dirí~ir aos Commanduntes das 
Armas no mez de Janeiro de cada anno, e os enviarão 
a estes irnmedialameute, a lim de que logo suLão á pre
sença do Go\'emo. 

Art. 12. 0 Os CornrnanJantcs das Armas, ou quem suas 
vezes fizer, na fórma di'JWSla ern o Art. 2." §§ 7." e Hi. 0 do 
Hegulamento que acoHrpanhou o Dt•erdo N. 0 293 de 8 1le 
J\laio de 1tH3 , liscalisarão escrupulosamente sobre a exa
ctidiio dos downwnlos mencionados nos Arts. 7. 0

, 8.", 9. 0 

e 10. 0 do pre:;enle H.et(Uiilrncnto, bem como a respeito dos 
ohjeclos a que elll's se referem, respon,ahilisando, no caso 
de eucontrarem ahu~o, aqul'lle que o commctter. E, de
pois ti e fazerem as observações q uc julgarem eonven ien tes 
sobre laes documentos, os cnviariio ú Secretaria d'Estado 
dos Ncgocios da Cuerra. 

Art. ta." Os Dircclorcs dos Arsenacs c Encarregado~ 
de Depositos de artigos IH'IIi·eos, nas Províncias em que 'niío 
houver Conselhos A ti mi n ístrati r os para forneci rnen lo dessas 
Estaçõe,;, darão couta-; nos mezes de Janeiro, Abril , Ju
lho e Outubro de cada anno de toda a entrada c sabida de 
gencros manufaeluradus c por nwnufacturar, pertencentes 
ao material do Exl'rcito, que lircrcrn Pntrado nos armazens 
no trimestre findo, declarando a sua origt•m , de todos os 
que tiverem subido, e porque ordem; c finalmente dos que 
ficarem em rcs'!rva. 

l~slas contas serão rcmcltidas aos Presidentes das Pro
vincias, os quacs depois de fiscalisarern a sua exaetidão , 
as enviarão ao .1\liuislerio da Guerra, juntando-lhe suas 
observações. 

As relativas aos Dcposilos da ProvincÍi1 tlo Rio Grande 
do Sul, immcdiatamente sujl'ilos ao Commandanle das Armas, 
serão enviadas por intermediu dl'stc ao l'rcsident1~ da Pro
víncia para lerem o meomo fim. 
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Nos 1\ rsrn:ws r Depositas , porllm, das Províncias Pm que 
houver Conselhos Administrativos continuar:io a reger as di:,;
posições do Ucgulamento approvado pelo Decreto N. 0 1. 090 
de 1!~ de Dezembro de 18t.i:!. 

Art. u .. u Os llirectorcs dos Arscnaes, onde não houver 
Conselhos Administrativos , c bem assim os Encarregados 
tlo5 Depositos de artigos bcllicos, remelterão no mcz de 
Janeiro de cada anno aos Presidentes, ou Commamlantes 
das Armns, para subir ao Governo, hurna ronta geral c 
classificada tle todos os ohjectos comprehcndidos nas contas 
trimensaes dtJterminadas no Artigo a n teccdente, e correspon
dentes ao anno proximamente lindo. 

Art. 15. 0 No Archivo dos Corpos tlcarão documentos 
iguaes aos que os Commandanles dos mesmos Corpos são por 
este Regulamento obrigados a apresentar, não só para que 
snjão exigidos e fiscalisados pelos lnspcctores das Armas, 
que farão sobre elles as convenientes observações nas suas 
eontas ao Governo, mas para serem responsabilisadas por 
taes documentos as Autoridades que os tiverem assignado, 
quando para isso haja motivo. 

Art. 16. o Compele ao Chefe da Repartição do Quartcl
l\Iestre General : 

§ 1. 0 Hcsponder immerliatamentc, c com exactidão ao Mi
nistro da Guerra por todos os objectos relativos á ditaRe
partição, para cujo fim terá sempre {li'Omptos os mappas 
geraes, contas, c documentos convenientes. 

§ 2 ° Viscalisar sobre todos os mappas , contas , partes, 
e documentos tendentes ao material do Exercito, e ás func
ções do Quartel-Mestre General , que lhe forem devolvidos 
pelo dito :Ministro, ao qual deverá dar conta de quaesquer 
irregularidades ou fullas que encontrar oppostas ils Leis e 
ordens do Governo, para tine sejão citas remediadas em 
tempo, e punidos os que as commettercm ; propondo as 
providencias que nccessarias forem a bem da sua fiscalisa
ção, c desempenho dos deveres a seu cargo. 

§ 3. o Informar todos os pedidos que se fizerem de ar
tigos bellicos a fim de que scjão fornecidos somente os 
que as Leis e ordens do (;overno autorisão , c nas cpochas 
determina(las. 

§ r,.." Promover, rcpn~scntando ao Ministro da Guerra, 
1. o a observancia litteral do Decreto de 29 de l\larço de 
1810, e disposições que o modilicúrão, a respeito da ma
neira de contar its praças de pret o seu vencimento dos 
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generos de fardanwnlo, ns rpochas Plll que estes 1leYPill Sf'l'

lhes di!'lribuidos, os que rompelern ú cada praça segundo 
n armn em que servir , c o período de duração marcado 
para cada peça dn fardamento : 2. 0 que o farJamenlo ou 
o material para cllc SP promptilique em tempo, a lim que as 
praças n [lo soffriio pela HIU demo r a : :t" fi na I mcn te, á vista 
dos mappas de força dos Corpos, pedidos destes, c docu
mentos estabelecidos ou deelarados por este HPgulamcnlo, 
que sc,jão prevenidas eom antcePdcncia as Estações eompH
lcntes sohrc a <)Ualidade c quantidade das peças de farda
mento flUe devem receber os Corpos em cnda cpocha. 

§ 5." Confec<:ionar os modelos de todos os mappas, con
tas , e documentos que se devão exigir dos Corpos e Estações 
Militares, ou serem impressos c rcmcltidos, pnra que voltem 
eheios ú Repartição Ja Guerra nas cpochas determinadas. 

§ G. 0 Propor ao Ministro da Guerra as providencias ne
cessa rias par a q no as Estações .Militares sej ão fornecidas, c rn 
tempo proprio, dos utensílios que devem ter, segundo as 
ordens cslubeleeidas, para que se reformem os que se acha
rem arruinados otr consumidos, c para que finalmente se 
não deteriorem os existentes por deleixo dos que são por 
elles rcsponsavcis. 

§ 7. o Dar as nccessarias instrucçõcs sobre o detalhe eco
no mico do serviço Jc cada h urna das Secções , e systema de 
cscripturação destas, fiscalisando se o Chefe das mesmas , 
c os mais Empregados da Repartição cumprem seus deveres. 

Palacio do R i o de .Janeiro em 26 dn Fevereiro de 1853. 

1lfanoel Felizardo de Sousa e Mello. 





Approtaçiio do 
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A. -Regitnenlo ou Balalhão i1c N: f. a Cotnpanhia. 
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D.-Ueg·iaucnlo on Bai,alhão de N." 
Jllappa Conta corrente do Fardamento do dito Corpo até o ultimo do armo de 
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COLLEC<;ÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 1ti. PAI\TE 2. • SEC.ÇÀO 11. • 

DECRETO N.• 1.128- de 28 de Fevereiro de 1853. 

Concede a Cmnillo de Gofji·edo privilegio e:r:clusivo por 
tempo de dez annos para uso da macldna de sua in-
1.'CII!:tlo destinada a preparar a pedra para o f'a!ça
mento segundo o systcma de Mac-Adam. 

Attendcndo ao que Me requereo Camillo de Go!Tredo, 
P conformando-Me com o parecer da Sccçiio dos Nego
cios do Imperio do Conselho d'Estado exarado em Con
sulta de 29 de Janeiro ultimo : Hei por bem Conceder
lhe privilegio exclusivo por dez annos para o uso da 
machina ele sua invenção, conforme o desenho que <~prc
scnta e fica competentemente archivado, destin<Jda a pre
parar a pedra para o calçamento segundo o syst.r~1Íla de 
l\1ac-Adam. Francisco Gonçalves Martins, do l\Ieu Con
selho , Senador do lmperio , Ministro c Secretario d 'Es
tado dos Ncgocios do Imperio, o tenha assim entendido, 
c faca executar. Palaeio do Rio de Janeiro em vinte I' 

oito· de Fcvcn~iro d<~ mil oitocentos cincocnta c trf's, 
trigesimo segundo da lndcpendencia c do Impcrio. 

Com a Hnbrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Francisco Conralres M artin.<o, 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO lHlASIL. 

:1853. 

'tO~IO 16. PARTE 2.a SECÇÃO 12. 1 

DECRETO N. 0 1.129 - de 5 de Março de 18;)3. 

Abre ao blinisterio do Imperio hum credito exfraordinario 
de 126.4.&7 ~650 para occorrer ás despezas com o 

Theatro Pt·ovisorio. 

Não sendo sufficiente o credito aberto pelo Decreto 
N. o 1 . OH de 5 de Outubro de 1852 para occorrer ás des
pezas que se tinhão feito com os Theatros de São ['edro 
d'Aicantara, Siio Januario e l'rovisorio; e sendo urgente 
attender ao pagamento da parte das contas que se achão 
já liquidadas, e satisfazer ao respectivo empresario a sub
venção que por parte do Governo lhe fora garantida no 
contracto de 22 de Dezembro proximo passado, para que 
continuassem a ter lugar no Theatro Provisorio as repesen
taçõcs lyricas pela maneira estipulada no referido contracto : 
Hei por bem , Tendo ouvido o Conselho d~ 1\finistros , 
Autorisar o l\linistro c Secretario d'Estado dos Negoeios do 
lmpcrio a despender mais com este objecto, no corrente 
exercício, a quantia de 126 .. H7 ;jtJ 650; deve mio este cre
dito extraordinario ser incluído na Proposta, que houver 
de apresentar-se ao Corpo Legislativo, para ser definitiva
mente approvado. Francisco Gonçalves 1\Jartins, do !\leu 
Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario d':Es
tado dos Negocios do Impcrio, o tenha assim entendido, 
e faça executar. J>aJacio do Rio de Janeiro em cinco de 
1\farQO de mil oitocentos cincoenta e tres , trigesimo se
gundo da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sn<l 1\fagestade o Imperador. 

Francisco Gonçalves MartÚ!II. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS t>O IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TO~IO :16. PARTE 2. • SEC!.:Ãu :13. • 

DECHETO N." 1.130- de 12 de l\larço de 1853. 

Regula a nvisiio annnal do a~istamento da (luarda ~at'~onal, 
e conftlm .dircrsas providencws sobre a sna orgawsaçao. 

Usando da atlribuição que l\lc ~:onfcrc o Art. 102 ~ 12 
da Constituição do lmpcrio, Hei por bem Dc~.:retar o scgumte. 

TITULO I. 

Da revisão do alistamento da ~uarda Nacional 

CAPITULO J. 

Da organisação c trabalhos dos Co1w~llws de Qualific(lçáo. 

Art. 1." Em cada Varochia , onde h ou ver, pelo menos 
huma Companhia, ou Secção de Companhia da t:uanla Na
cional , do serviço nctivo, ou da reserva, reunir-se-ha annual
mentc hum Conselho para rever a qualillcação existente. 

A revisão da qnalil1eação dos Guardas rcsidenlt~s t~m al
guma Paroehia, que não tenha h uma Companhia, ou Secção 
de Companhia, será feita pelo Conselho da Parochia onde for 
a parada da Companhia, ou Secção á que elles pertencerem. 

Art. 2. • Na organisaç.ão e trabalhos destes Conselhos serão 
observadas as disposições do Tit. 1. • Cap. 1. • das Inslrucçõcs 
N. • 722 de 25 de Outubro de 1850, com as alterações cons
tantes do presente ltegulamento. 

Art. 3.• Cada Conselho compor-se-ha de cinco Membros, 
IJUe serão os Commandantes das Companhitls c Sect;.ões de Com
panhias existentes na Paroehia, qualquer que seja a arma á 
que pertenção, preferindo os do serviço activo aos da rcser
n, c observando-se no chamamento a ordem nmnarica das 
t:ompanhias, quando houver mais de cinco. 

Art. lt..• Os Comrnandantcs dos Corpos tarnhcm farão 
parte dos Conselhos das Parochias onde os mesmos Corpos ti
verem as suas paradas. 

~,, port-m, dois ou mais Corpos tiverem a parada em 
h uma ~ó l'.trodria, o Comrnandante Superior, uu, onde u 
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não ltouyer, o Presidente da Provincia designaní os Conselhos 
de que deyão fazer parte os diversos Com mandantes, com 
tanto cJue nenhum delles funccione fóra do Districto do seu 
Corpo. 

Na denominação de- Corpo- comprehcndem-se tambcm 
as Secções de Batalhão e os Esquadrões avulsos. 

Art. 5. o Se na Parochia houver somente duas Compa
nhias, ou Secções de Companhia serão chamados a fazer parte 
do Conselho com os respectivos Comrnandanlcs os Olliciaes que 
lhes forPm immcdialos; c se houver h uma unicn, eompor-sc~
ha o Conselho de todos os Olliciaes de lia, de sorte que fique, 
pelo menos, com tres Membros, incluido o Presidente, que 
será sempre o mais graduado d'entrc os presentes, ou dacla a 
igualdade de graduação, o mais antigo no posto, ou mais 
velho em idade. 

Art. G. o Na falta de Officiacs das Companhias c Secçiles 
de Companhia scrfto chamados primeiramente os aggregados, 
o os do Estado l\laim' dos Corpos; na falta destes os reliH'
mados ; e por ultimo Olliciaes Inferiores,. Cabos, ou ( ~uardas 
IJUe tcnhão as qualidades que a Lei exige para ser Ollicial; 
com tanto quo huns c outros residão na Parochia, c nfto lc
nlü1o maior graduaç;1o, nem maior antiguidade (sendo iguacs 
as graduaçües) do que o Presidente do Consdho. 

Art. 7. o Se os trabalhos do Conselho nfto começarem no 
dia aprazado, ou se interromperem por não achar-se prescnto 
o numero de tn~s Olficiacs, que h e indispensavel para havm· 
Sessão, os dois que comparecerem farão a convocação nos 
termos do Artigo antecedente, c se comparecer somente o 
Presidente procederá do mesmo modo. 

Se , porêm, o uni co que comparecer , não for o Presidente, 
daní disso parte ao mais graduado Official elrectivo que houvct' 
no 1\Iunicipio, para que faça a designação de dois. 

Os l\Iembros assim chamados servirão até que comparcção 
os impcctidos, e os dias de falta ou interrupção não serão 
contados nos prazos marcados para os trabalhos do Conselho. 

Art. 8." O 1\Iinistro da Justiça no Município da Ctn·tc, 
e os !'residentes nas Provindas expedirão as ordens nccessarias 
para que logo depois da promulgaçfto do presente Regulamento 
se rcunão os Conselhos de Qualificação áqucllas Parochias, 
onde já se achar reorganisada a Guarda Nacional, e reconhe
cidos os OIJlciars na fórma da Lei N. o G02 de 19 de Setembro, 
c das referidas Instrucções de 25 de Outubro de 1850. 

Art. 9. o A$ ordens, de que trata o Artigo antecedente, 
serão dirigidas por interrncdio do competente Chefe da Guarda 
Naeional ao Ollicial de cada llarochia, a quem couber a Pre
sidPrH·ia; c este, communicand<i-as aos outros 1\Jembros, an
nHncianí por Edilacs a reunião do Consdho, como determina 
o .\l:t. S. o das uwncionatlas Iustnrcc:i'íc~. 



( íH ) 

Nos annos de 1851. e seguintes os Commandanles Supe
riores, ou os dos Corpos onde não houver Com mando Su
perior , expedirão , sem dependencia de novas ordens , os 
convenientes avisos para que se verifique a reunião dos Con
selhos ua 3." J)uminga de l\laio, publicando-se os Editaes 
com anticipação de oito dias. 

Art. 10. A cada hum dos Conselhos de Qualificação serão 
remetlidos a tempo de lhe serem entregues antes do primeiro 
dia de Sessão : 

1. o Pelo mais graduado Chefe da Guarda Nacional do l\lu
nieipio os livros da qualifieação ultimamente feita, qtw devem 
existir em seu poder, segundo a disposição do Art. (i I das 
referidas T nstrncçi'ies. 

2.• Pelo .Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualilieação 
dos volantes da Parodtia huma rela~·ão organisada por ()uar
teirõPs , !) em ordem alphabelica dos Cidadãos ultimatncnle 
eliminados da lista dos votantes, c outra dos que ndla ti
ven~m si<lo incluídos na fôrma dos Arts. 2ü e 37 da Lei N.• 
:J~7 de 1 \) de Agosto de lSHJ. 

3.• Pelo Commandante de cada hurna das Companhias c 
S1)c1;ües dn Companhia, quer do serviç.o aclivo, quer da reserva, 
h uma relação nominal dos Olliciaes e Guardas que tiverem fal
leeido, ou mudado a sua residencia para fôra da l'aroehia, 
e outra semelhante dos que nella tiverem sido ;llistados, ou 
chamados ao serviço na conformidade dos Arts. l~G c /~7 do 
presente ltt•gularnento. 

/~.o Pt~lo Subdcil)fi<Hlo de Poli e ia de cada Distl'icto <tu e houver 
na P;troehia huma relaçiío nontinal, tambcm organisada pm· 
()uarl.einks e em ordem alphahetil'a, dos Cidadãos ahi resi
dentes, que tendo a idade de 18 a GO annos, e a renda 
liquida de duzentos mil réis para cima não forem ainda t:uar
das Nacionaes, contendo a l'!)speito de cada nome , alt'-rn das 
dcclaraçües indicadas no Art. 12 das Instrucçües , quaesquer 
outras que possão dirigir o Conselho em suas deliberações. 

Art. 11. A revisãÓ terá por fim : 
1." Eliminar do alistamento os Cidadãos que tiverem fal

lecido, ou mudado a sua residcncia da Parochia , e a<tucl
les que por qualquer das razões expressadas na Lei se acha
rem isentos do servico da Guarda Nacional. 

2." Qualificar, c ciassilil'ar nas listas do serviço activo, on 
da reserva, conforme as ein~unstancias de cada hum, os que 
se tivermn mudado para a l'arochia, ou adquirido as IJUali
dades de <:uarda. 

3." 1\J udar da lista do serviço aetivo para a da reserva. 
e desta para a<{Utlla os 11uan1as que de\eretn perlellet)r a 
hmna, ou oulra, segundo as coruliçiies estabeleei<las {H'Ia Lei . 

.'L" Cassar a dispensa do servi1;o concedida aos t1uarda:; <pte 
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não cslhercm no caso de continuar a goza-la ; c concede-la 
aos que a isso tiverem direito. 

Art. 12. O simples fado de achar-se qualquer individuo 
induido na lista dos votantes, não deverá sPr considerado 
como razão sulliciente para que o Conselho o qualifique Guar
da Nacional , se conhecer que lhe falta realmente a renda que 
a Lei exige, assim eomo uão bastará para isenta-lo do ser
viço a allegação da nwsma falta de renda, distiluida de pro
vas ; c não reconhecida pelo Conselho. 

Art. J!i. Poderá o Conselho de (.htalificação, sem de
pendencia das atteslações exigidas no Art. 21 das Jnstrncç.ões, 
deixar de alistar, ou eliminar do alistamento o Cidadão que 
csti\er notoriamente inhahilitado para todo o saviço por mo
lestias incuravcis , ou ddcitos physicos ; c ineluir na lista da 
reserva aquelle que for Igualmente reconhecido incapaz para 
o serviço aelivo , devendo declarar na casa das observações a 
natureza da moles! ia ou defeito. 

Art. 11~. Niw poderá o Conselho de Qualificação passar 
os Omciaes da lista do seniço activo para a da reserva , 
ainda fJile a isso tenhão adquirido direito por sua idade ou 
outras circunstancias, sPm 11uc elles o requeirão ; nem eli
mina-los do alislanll'nlo por qualquer causa que não srja o 
fallecimenlo ou a mudança de domicilio, em quanto pelo Gover
no ou pelo Presidente da Pro,·incia não forem reformados, 
ou destituídos dos Jlostos. 

Art. J 5. Para que seja dispensado do serviço aetivo o 
proprietario, ou hum administrador ou feitor de qualquer fa
brica ou fn:r.Pnda rural, he neccssario que o mesmo proprie
tario mostre por huma rP!ação nominal dos trabalhadores, 
liHes ou escravos, eiTeetivarnente empregados, que o numero 
delles he de 20 para cima, e ainda assim poderá o Conselho 
exigir outras informações, que lhe parcção convenientes para 
verifica-lo. 

Quando a fazenda for de gado deverá tambem o proprie
tario declarar por escripto ao Conselho o numero de crias que 
clla produzir annualmcnte. 

Art. 16. Se a fabrica , ou fazenda rural , ou de gado , 
pertencer a dons, ou mais proprietarios, que nclla residão, 
só terá direito á dispensa do serviço o que for designado em 
requerimento por elles dirigido ao Conselho. 

Na falta de design<1~1ío serú dispens<1do o nwis velho em 
idade. 

Art. 17. Só poderá ser reconhecido como administrador 
ou feitor de fabrica ou fazenda rural, va(JUeiro, cap<1taz, ou 
feitor de fazenda de gado, para o fim de ser dispensado de 
serviço activo, aquelle que for declarado tal em requerimento 
dirigido ao Conselho pelo proprielario, on em altestaçiio por 
dle as:;ignada. 
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Art. 18. Fica revogado o Art. 30 das mencionadas lng~ 
trucçües; devendo por tanto os Conselhos de Qualificação deli
berar sobre a concessão da dispensa do serviço activo da Guarda 
N:~eional aos caixeiros das casas de Commercio nos termos dos 
Arts. 27, 28 e 29. 

Art. 19. Feita a revisão, organisará o Conselho pela ma
neira prcscripta nos Arts. 18, 22 e 58 das lnstrucções, novas 
listas geraes dos indivíduos qualilicados para o serviço aclivo 
e da reserva, e com ellas publicará na fórma do Art. :H , outra 
lista , lambem organisada por Quarteirões e por ordem alpha
betica de todos aquelles que tiver eliminado da Guarda Na
cional, declarando a respeito de cada hum, na casa de obser
vações , se pertencia ao serviço acti v o ou á reserva, e a razão 
da eliminação; assignará a A ela das Sessões da 1. • reunião; 
e interrompen\ por quinze dias os seus trabalhos, como de
termina o Art. 32. 

Art. 20. "\s reclamações de que tratão os Art. 33 e ar.. 
daH lnstruct;õcs deverão ser apresentadas ao Conselho de Qua
lificação no primeiro dia da sua 2. • reunião , quando não tenhão 
sido entregues ao Presidente , ou ao Secretario , antes desse 
dia. 

Art. 21. Logo que esteja publicado o Edilal, de que trata 
o Art. 36 das Instrucções, mandará o Conselho lançar nos com
petentes livros, como determinão os Arts. 40 e U, as Acta das 
Sessões da 2.• reunião, e as duas listas dos qualificados }lara 
o serviço activo e para a reserva; fará cumprir pelo Secretario 
o que determina o Art. 42 a respeito da certidão das multas; 
assignará para ser remettida ao Conselho de Revista a relação 
geral, organisada conforme o Art. 19 do presente Regulamento, 
dos indivíduos que tiver eliminado da Guarda Nacional; di
rigirá ao llresidente da Província, ou ao Ministro da Justiça 
sendo do l\lunicipio da Côrte, a participação de <}UC trata o 
mesmo Art. 42, e dissolver-se-h a, dando por findos os seus 
trabalhos. 

Art. 22. As Actas e as novas listas serão lançadas nos 
mesmos livros que tiverem servido para a qualilicação ante
rior, ou em outros, abertos, numerados, rubricados e encer
rados pelo Presidente do Conselho quando aquelles não sejão 
sulficicntes. 

Art. 23. Os rcrpterimentos de recurso, de que tratão os 
Arts. 37 c 38 das lnstmc<;ões, deverão ser apresentados ao 
Presidente do Conselho de Qualificação dentro dos oito dias 
immediatos á publicação do Edital determinada no Art. 36, 
para os fazer chegar ao Conselho de Revista na fórma que 
dispõe o Art. 42 com informação sua , se lhe parecer neccs
saria. 

Art. 2-1. Os livros e mais papeis, de que trata o Art. 
42 das Instrucções, c 2l do presente 1\egulamento, serão re-
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mellidos no Conselho de RPvisla Jogo que hourrt' findado o 
prazo ~~~~ oilo dias rnarcado no Arli;.:o antec.;nrlenll~, aeornpa
nhados de Olfieios do l'residcn(() do Consnlho 1.k (Jualilieação, 
no qual se farú expressa mPn\:fio dos nomes das (U~ssoas que 
tiverem apresentado requerimentos de remrso. 

CA PITUTO 11. 

Dos Conselhos de Rcrista. 

Art. 25. O Ministro da Justiça, no l\Iunicipio da CilrtP, 
c os Pn~sic!PniPs nas l'rovincins I'XIWdiriío as ordens necessarias 
para n 1." rcuniiío dos Conselhos de Hevisla depois de pu
blicado o presente Regulamento. 

Em cada hum dos annos sPguintcs terá clla lugar na 3." 
Dorninga de Julho. 

Art. 26. Na organisação c trabalhos destes Conselhos serão 
observadas as disposições do Cap. 2. o do Tit. L o das referidas 
lnstrucções de 25 de Outubro de 1850, com as alterações abaixo 
declaradas. 

Art. 27. Os novos documentos c provas que as partes 
interessadas podem produzi!' na fôrma do Art. lr7, serão apre
sentados ao Conselho de Revista no primeiro dia da sua rcu~ 
nião, quando já não tenhão sido entregues ao respectivo !)re
sidente. 

Art. 28. O recurso que as partes podem intentar de novo 
conforme o Art. 48, deverá ser apresentado nos tres primeiros 
dias da reunião do Conselho, findos os quaes poderá clle en
cerrar as suas Sessões, se não houver materia de que se oc
cupc. 

Art. 29. Ainda que não haja recurso interposto pelas 
partes nos termos do Art. 47, poderá o Conselho de Revista 
reformar as dcliberaçücs dos Conselhos de Qualificação, quando 
forem manifestamente conlmrias ás disposiçücs da Lei, ou dos 
Regulamentos; quando se der o caso de achar-se hum mesmo 
individuo qualificado em duas ou mais Parochias, ou quando 
se reconhecer engano a respeito do nome de algum dos alis
tados, ou eliminados do alistamento. 

Na Acta fará o Consellw de Hevista expressa menção da~ 
razões em quo se fundar para reformar as dilas deliheraç.ücs. 

Art. 30. As Actas do Conselho de Revista serão lançadas 
no mesmo caderno ou livro em que já o tiverem sido as das 
reuniões anteriores , e a falta de folhas sufficientes será supprida 
pela maneira determinada na ultima parte do Art. 55 das 
lnstrucçõcs. 

Art. 31. Com os liHos da qualificaç.ão c os outros pa
peis rcmctterá o Conselho de Revista , como determina o 
Art. 52 das Instrucçõcs, ao mais graduado Chefe da Guarda 
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\adonal qur rxbl ir no :\lunicipio h uma relação gNal orga
nisada por rarochias c Quarteirões , c rm onkm alphauetica 
dos f:idadfios que forem delinitiyameote rliminados elo alista
nu•nto <10 srni.;o ;wlivo, e outra srnwlhanle clns da n•<.PITl. 

L\ rnn.o III. 

/)os rcr·ursos das dccisr)ts dos Const'lhos c/r Rfrisla. 

Art. 32. Os qur quizerrm recorrer, mmo JlCrmillc o 
Art. !í9 das lnstrucçõcs, de qualqurr clas drcisõPs tomadas 
pelo ConsPll\0 de llcvista , nos casos previstos no Art. :w dest~ 
1\cgulamcnlo. dcwrão instruir o seu requerimento rnm cer
tidão na Acta do mesmo Consrlho, na parte relati\a á qurstficl 
qnP fizer objcclo do rPcurso. 

I~stas cPrtidões serão pass:tdas graluitamcnle , em 'irltHll' 
dP dPspar:ho do Chefe da Guarda Naeional, rm cujo pmit'r se 
achar o livro, J1Clo rrspcctivo Secrrlario, e na falta dPsle por 
c1ualquer Ollirial que o mesmo Chefe drsignar. 

C.\l'ITt'J.O IY. 

Disposiçiío commum aos Capitlllos rmtccrdrnf''''· 

Art 33. A multa de 50' que na fc'l!'lna do Art. ~H tlas 
lnstrucções se deve impor aos 1\lembros dos Conselhos de l,)na
Ji!icac;fio e de nevisla' que faltarem ás Sessões Oll tl!'lla SI' 

ausrntarcm sem causa justificada, será por todo período de 
cada reunião, drscontando-se porrm a I[Uanlia eorrPspondrHlr 
aos dias em que enmpan'cPrcm , srgundo o tlltlll!'l'o <k s,,,,,íps 
cliarias que se eelebrarem, e fazendo-se lll!'llÇâtl na ;\da da 
uitima Sessão <le eada reunião da quantia c'm quP licarPtll 
multados os ditos l\Iemhros. 

E'ta li isposiçfio h e tamhem applirawl aos Faenllati 'o' . I! 

aos Olliriars, Ollieiaes lnfcriore,-, Cabos. c· nnartlas qtw fal
lan~m quando chamados ao serviço dos ConsPI h os 

TJI)[LO 11. 

f.APilTLO I. 

na rlistrihui~·íio dos (;uanlas Na!'ionncs nm·rnmnte fllistml"', 
r' drt c.n'i'lr('rJO da.< altt'l'll!''lr·.~ fi·ita8 llfl 'fll!tlifit·a(tto r· l'tstr·ntt·. 

Arl. ~"- O ChefP da í~uanla Nadonal de !'acla :\Iuni
ripio, ln~o l!liP \Í\!'1' l'l'I'Phicln do Comdhn til' 1\P\ i'ila o,.; 
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li \TOS d.t rJnalifica~·ão das Parochias (quo deverilo ficar em sen 
poder at{~ a Ppocha da revisão annual) fani a distribuição das 
.Praças novamente alistadas pelos Corpos c Companhias, ou 
Scrçtics de Companhia avulsas, que se acharem creadas, at
!Pmlcmlo principalmente á convcniencia de prestarem o spr
vir,:o nos mesmos Districtos onde residirem. 

Para a arma de Cavallaria serão escolhidas as Praças que 
parecerem mais proprias ; c que tiverem meios de apromptar 
c mantm· os rarallos á sua custa. 

Art. 35. Das Praças que assim distribuir fani o dito 
Cltrfc rxtrahir listas com todas as declarações constantes dos 
livros da qualificação para serem enviadas aos Commandantes 
rPspcctiros, que mmHiarão abrir-lhes assento nos Livros Mestres. 

Art. 36. Tambern mandará e'\trahir, para terem o 
mesmo destino, outras listas dos Guardas Nacionaes que hou
verem sido eliminados, ou obtido passagem para a resrorva , 
ou desta para o seniço activo , dos que tiverem sido dispen
sados de todo o serviço, ou somente do aetivo, c d'aquelles 
;í quem a dispensa tivm· sido cassada. 

Art. 37. Copias authentieas das listas d(~ qtw !ratão os 
Artigos precedentes serão enviadas dircctamente ao Ministro 
da .Justiça no Município da Cdrte, c aos Presidentes nns Pro
víncias pelo dito Chefe da Guarda Nacional, se for o Com
mandante Superior, ou algum Comrnandantc de Corpo , Com
panhia ou Secção, que niio esteja subordinado ao Commnndo 
de outrem , mas no raso contrario será essa remessa feita , 
eonformc as ordens rm vigor, por entcrmcdio dos Chefes im
mediatamente superiores, os quaes poderão alterar como jul
garem comcnientc a distribuição das Praças, dando conta ao 
Ministro, ou aos Presidentes, das razões do seu procedimento. 

Art. 38. Se toda a Guarda Nacional de hum l\Iunicipio 
não estiver sujeita ao commando de hum só Chefe, por existirem 
ndlc Corpos, Companhias, ou Secções de diversas armas, 
ou avulsas , ou por achar-se reunida alguma porção da 
for.-; a á de outro l\Iunicipio , como permitte o Arl. 3. o da 
Lei de 1 O de Setembro de 1850, o Chefe que tiver em seu 
poder os lhros da qualificação communicará o resultado della 
a cada hum dos outros na parte que lhe tocnr, para que 
cumpra o disposto nos quatro Artigos antecedentes. 

Art. 39. Se o Conselho de Qualificação, ou o de Revista 
passar algum Oillcial da lista do serviço activo para a dn re
serva , ou desta para aquella , ou elimina-lo do alistamento 
por causa de mudança de domicilio, deverá o competente Chef~ 
rlar disso parte ao Governo, ou ao Presidente da Província 
p<Jra que haja de tomar a respeito do mesmo Official a de
Lbera<;ão que mais convier. 

Art. 40. A distribuição por Companhias das Praças no
YJnwnlc alistarlas rrn rarla Parochia, onde houvor mais de hnma 
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Companhia da mesma arma, será feita pelo t:onunandanlc 
do respectivo Corpo. 

Art. !~ 1. Quando pelo resultado da revisão annual da 
qualificação reconhecer o Chefe da Guarda Nacional de qualqnt'r 
l\Iunicipio, <1ue algum dos Corpos, Companhias, ou Scct;ôcs , 
fica rerluzido a hum numero de praças inferior ao que marca 
a Lei, ou que o exceda, deverá communica-lo ao l\linislro 
da Justiça na Côrte, e aos l'residcntcs nas l'rovincias , apre
snntando logo o plano que mais convier para a rcorganisat;ão 
d'csscs Corpos, Companhias ou Secções, ou para a crca~;iio 
de outros, c designando as paradas que dc\ão lt'r. 

Esta disposição será lambem observada nos casos de crea
~·ão, cxtincção, ou diyisão de algum 1\Iunicipio. 

CAPITULO H. 

Das mudanças c passagens dvs Ofliciaes c Guanlus. 

Art. ld. As Praças da (~uarda Nacional que tiverem tle 
mudar-se do Dislricto de huma Companhia para o de outra 
do mesmo Corpo, que fique a tal distancia que não permitla 
o facil comparecimento no lugar da parada, poderão requerer 
ao Commanda11tc do Corpo passagem para a Companhia do 
l>istriclo da sua nova residencia; c ainda quando a não rc
qu c irão serão chamadas ao scniço d'esta. Se port'·m a mu
dança for para fóra do Districto do Corpo, Companhia , ou 
Secção antlsa, deverão solicitar h uma guia , na qual serão 
transcriptos os assentos que a seu respeito se acharem no 
Livro :Mestre, depois de haverem entregado o armamento c 
mais ohjerlos pertencentes á Fazenda Nacional, que cxistit·rm 
em seu poder, sem o que não lhes será dada a guia, Hem 
Autoriclade alguma deverá conceder-lhes passaporte. 

A guia será apresentada ao Comrnandantc do Corpo, 
Companhia, ou Secção avulsa do Districlo oudc a l'rnça for 
residir, dentro de 30 dias contados da sua chegada, a llm 
de que seja uhi alistada. 

Art. 43. O Commandante que houver dado a guia far<i 
d'isso immediala cornmunicação ao do Districto, onde for 
n·sidir a Praça que a tiver solicitado. 

Se, porôm, o mesmo Commandantc tiver razão para crer 
que a mudança hc simulada, suspenderá a concessão da guia, 
podendo entretanto a parte recorrer para o Com mandante Su
perior, c d'este para o Ministro da Justiça no Munieipio da 
Ccirle, e para o Presidente na Provinda. 

Art. '..'•·· Os que se mudarem do Hislrido SPill h;ncrem 
obtido a coHI[ll'tPnle guia continut~rão a sn rhamados a spr
' íc;o das Compahias e Corpos a qu0 pnletlrcrPIII , rotno ~e 
a tllllllant;a não se tivessP \eril1raclo , ÍIIIJ'Ollllu SL: lh1·' !'da• 
f,11ta,; as (li~ll,IS •·tn tpte iucorren•n1. 
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.ht. ~ij O Ollkial que tiver de IlllHiar-se do Uislrido do 
Corpo, Cornpanhia, ou ~ect;iío arulsa, rrüo l'slando compn~
lwndido na excepção do Art. 5'~ da Lei de l!J de Sdembro 
de H):_iO, requererá ao Prcsident<) da l'rorirH·ia, ou ao (;o
rcrno se for do Municipio da Côrte, que mande passar-lhe 
lnrrna guia S<'lllelhante ú de que trata o Art. 1~2 para ser 
apresentada eom a sua Patente ao mais graduado Chefe da 
t;uarda Naeional do :\Iunkipio on1le ror residir: c pa>sado o 
prazo de seis rtll'ZCS, o Gorcrno, ou o Presidcntl', precedendo 
ás ronrenientcs informações, designará o Corpo, Companhia, ou 
~ect:fio antlsa á que deva tkar aggregado, <tuando não seja 
demillido como permitlc o Art. (j;) da mesma Lri . 

.\o primeiro caso lançar-sc-ha na Patente huma apostilla, 
pda qual nenhum direito se cobrar(!, nem a titulo de l'lllO
hllnt~ntos. 

Art. 4G. Logo que conste ao Con11nandante de qualt[lll'r 
Corpo, Companhia , ou Secção avulsa, que no seu Districlo 
tem residido por mais de 30 dias alguma Praça da Guarda 
Nacional pertencente a diverso Districlo, a mandaní avisar 
para que se lhe apresente a fim dP Sl'r al'isla<la, qner l<'llha, 
ou nao guia: se, porêrn, negar ser Guarda :\'acionai, ou re
cusar comparecer, c o Cormnandanle não puder vcrilicar aquel
Ia qualidade, limitar-se-ha a mandar incluir seu nome na 
n~lação que tiver de ser cmiada ao Conselho de Qualificação 
ua sua primeira reunião, conforme o Art. 10 ~ :to do pre
sente Hegulamcnto, se estiver no easo de ser Guarda Narional. 

Art. !~7. O assenta111ento dess<.:s llraças far-se-ha no Lirro 
Mestre dos Corpos, Companhias, ou Secção, em cujo ])istriclo 
forem residir, pela maneira disposta nas lnstrucções 1\ ." s:J:J 
do 1. o de Outubro de 1tl:i1 , Sl'gnndo o que constar das guias 
que apresentarem , (), na falta destas, conforme as declara
ções que fiwrem, den·ndo-st~ mencionar os Corpos, Compa
nhias, ou Sect;iíes a que pertencião. 

Art. :,.:-;. O Comruandantc Superior podcní conce1kr pas
sagem a qualt(IWr l'ra<;a para outro Corpo, Compauhia , ou 
~t·rt:;"io avulsa, da mesma, ou de diversa arma, a pedido seu, 
informado pelos Connnandanll~S n~specliros, eom tanto <IIle 
11üo sl'ja para fiíra da Parochia da sua rcsideneia. 

A pas.;a:.:t'lll de huma para outra Companhia do mcsllw 
Corpo podr·r<Í ser ronc<'dicla pelo Conrmantlante delle. 

A dos Ollit:i<H'S SlÍ poderú st~r concedida pelo (;ovC'ruo, 011 
Jldos Presidentes das l'rovincias nos termos do Art. 5'•· da Ll'i 
<i<~ 1!} tle ~d<'miJro de 1830, preeedl'rHlo inrormac;ão elos I :twfcs 
do.> Cllrpos a q1w pl·rtencen·llr, e do Cornrna11dank :-;upnrior. 

c\rt. !1\1. As l'ra<;as qtw tht·n·rrr sido alistadas na t;uarrlil 
de r,•;cn;l. c111 \irlud•~ dn.'i ~~ :\.", '•··", ;j," e li." do .\d. 1:.! 
r!.1 lyi d•: 1:1 ck Sdt•ntiJro de HGO st•r:"to dtar11adas :w St•ni•:" 
_;di\'" pt·!,,, rtllil(ldcutcs Ll!eles htfW l(IIC dci\dtTilt de uccupa1 
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os emJWl•gos, ou de exercer as profissões rnem:ionatlas nos 

llitos %~-
Esta dhposit;ão lw igunlnwntc applil:avel aos OfJiei;ws , 

dt'\CIHIO em tal caso llear aggrcgados aos Corpos que o tlo
yenw, ou os l'residcnks das l'nnincias designarem, atL' que 
haja va;;as em lplc cnln~m cmno e!Tertiyos. 

Art. GO. Os OIHciaes c Prat;as que li verem sido dispensados 
de todo o seniço da (;uanJa :"'aeional, ou somente lto adiw, 
c111 virtude dos Arts. 1!~ e 15 da mesma Lei serão lambem 
rh<wwtlos a presta-lo desde que cessar o motivo da dispense\. 

José llrldonso de Sousa H amos, do l\lcu Conselho , l\li
nistro c Seactario d'Estatlo dos Ncgocios da Justiça, o tenha 
assim entendido, e ftu;a executar. l'alacio do llio de Janeiro 
t'lll doze de :\lar~,;o lle mil oitocentos cincoenta e tres, trigcsimo 
sq;undo da lndepeudenda c do Impcrio. 

Com a Huhrica de Sua )hlgestade o Imperador. 

José Ildc(onso de Sousa li amos. 

lli~CRETO N.• 1.131- de 12 de !\lar~~o de 1~5:3. 

Organi.,a a (,'utlrda Nal"ional da Vil/a da Granja 1111 

l'rorincia do Ccarú. 

Allemlendo ú Proposta do Presidente da Pro\ in c ia 
do Ct•arú: Hei por hem DecrPlar o seguinte. 

Art. J." Fica creallo na Vi lia de Granja da PrO\ Ílll:ia 
do Cearú hum Batalhão de Infantaria de seis Companhias 
de servi<;o activo , e h uma Companhia '" ulsa da reserva. 

Art. 2." U Batalhão terá a sua parada no lugar 
que lhe for marcado pelo Presidente da Provincia , na 
conformid;Hle da Lei . 

• José Ildefonso de Sousa Hamos, do !\leu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justi\:a, 
assim o tenha entendido, c fa1,:a executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em doze de l\Ian;o de mil oitocentos cin
coenla e tres, trigcsimo Sl'gundo da lndependencia e do 

lmperio. 

Com a Huhrica de Sua i\lagrstade o lmpl:rador. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO lllL\SIL. 

1853. 

TU~lü Hi. PARTE 2. • SECÇÃO i!J. a 

DECHETO N.o 1.132 - de 19 de Março de 1853. 

Marca hum prazo para o recurso das multas impostas pelos 
lnspectores das Alfandegas e Administradores 

das .t!csas de Consulado. 

Cumprindo fhar hum prazo para o recurso das mul
tas impostas pelos I nspectorcs das Alfandcgas c Administra
dores das l\Iesas de Consulado nos termos dos Arts. 33 § 
10 do Hegulamento de 22 de Junho de 1836 , c 36 § ti." 
do de 30 de Maio do mesmo anno , omissos nesta parte; 
c fazer cessar as duvidas, que desta omissão se tem o ri
ginado no expediente das referidas Hcpartiçõcs, regulando 
ao mesmo tempo o modo por que devem ser interpostos 
e expedidos tacs recursos : Hei por bem que se execute o 
Hegulamento que com este baixa, assignado por .Joaquim 
José Rodrigues Torres , do I\Icu Conselho, Senador do lm
perio , Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Sc
rclario d'Estado dos Negocios da Fazenda, c Presidente do 
Tribunal do Thesonro Nacional, que assim o tenha enten
dido, c o faça executar com os despachos nccessarios. Pa
lacio do Hio de Janeiro aos dezenove de Março de mil 
olioccnlos cincocnta c tres, trigesimo segundo da Indc
pcndcncia c do lrnpcrio. 

Com a Huhrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

1 
I 

I 
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Rrqulamento marcando o 1)razo em que se drre recorra 
das multas impostas pelos lnspectores das A lfandegas e 
Administradores das Mesas de Con.mlado, e o modo de 
srrem interpostos c e.x:pcdidos os recursos. 

Art. t.• Das multas impostas pelos Inspcctorcs das Al
fanucgas e Administradores de !\lesas de Consulado , em 
virtude dos Arts. 33 § 10 do Regulamento de 22 lle Junho 
de 1836, e 36 § G. 0 do de 30 de Maio do mesmo anno, 
poderão as partes recorrer no prazo de hum mcz. 

Art. 2." Imposta a multa pelo Chefe competente, 
scr:í ella intimada ao multado dentro de 2í horas, para 
entrar com a sua importancia no cofre lla Hepartição no 
prazo de 3 dias , passando-se certidão da intimação. Se 
nesses 3 dias não ficar recolhida ao cofre a multa, enten
der-se-Ita que a parte quer recorrer, c o Escrivão lla !te
partição assim o averbará na certidão da intimação , para 
contar-se da data desta o prazo de hum mcz em que o 
deve fazer. Nos casos em que os Regulamentos prescrevem 
o pagamento da multa immediatamente , ou em tempo de
terminado sem prejuízo do recurso, poderá ser recebida 
por deposito no tempo deviuo se as partes quizcrem in
terpor recurso. 

Art. 3.• Os recursos serão sempre interpostos por in
tcrmcdio do Chefe da Repartição que tiver imposto a multa , 
qualquer que seja a Instancia a que tenha de ser presen
te, c serão apresentados em fôrma de requerimento , da
lado, assignado c instruido com os documentos que pm
varcm o allcgallo. 

Art. !~. • I~m nenhuma Instancia se lomani conheci
mcnto de recurso que lhe não for assim apresentado. Esta 
disposição he tambem applicavcl aos recursos !los julgamen
tos das apprehcnsões , de que trata o De<; reto N. o 1 t 7 de 18 
de Janeiro de 1842, o qual nesta parte fica ampliado. 

Art. 5.° Findo o prazo de hum mez, não lendo a 
parte apresentado ao Chefe da Repartição competente n re
querimento em que recorre !la decisão que o multou , fi
cará perempto o recurso , c se lavrará termo , em que se 
declare haver passado em julgado a decisão , para o fim 
de se proceder á ultima liquidação da multa na fórma dos 
Hegnlamentos. 

Apresentando-o porf.m a parte no dito prazo, dar-se-
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llte-ha huma cautela do rrceLimento, mrncionandn o dia, 
0 numero c qualidade dos papeis que entregou. 

A r!. (i. o Recebido o recur~o pelo Chefe da Repartiriín. 
fa-lo-ha reunir no~ mais papeis originaes do processo r n 
remellerü com infonnaçiío á Jnstaneia que tiver de tomar 
conhecimento dellc no mais curto prazo que for possível. 

Art. í. o Julgado o recurso em qualquer instancia seni 
devolvido o processo com a decisiío :í Heparlição que th·rr 
imposto a mulla, para a intimação e mais clfeitos dos 
Arts. 2." c il.", ou para a liquidação da multa se a de
cisão for definitiva, e nella se archivaní depois de findo. 

Art. 8. o I' ara as multas impostas até a publicação do 
presente Uegulamento, e de que se não tenha ainda recor
rido , o prazo de hum mez contar-se-ha da data em que 
os I nspeclores das Alfandcgas c Administradores das Mesas 
de Consulado , mandarem fazer publico por editacs c pela 
imprensa a disposição deste Artigo. 

Art. !) . o Fi cão sem vigor todas as disposições em con
trario. 

Palaeio do Rio de .Janeiro em 19 de ;\larço de 185:J. 

Joaquim J ostf llodrigues Torres. 
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COLLEC<;ÃO DAS LEIS 1>0 L\IPEHIO DO BllASIL. 

1853. 

TOMO 16. PAIU'E 2.• SECÇÃO 15. • 

DECRETO N.• 1 .133 - de 23 de 1\Jarço de 1853. 

Redu::; a 5 por "/o a taxa dos dirt?itos de exportação. 

Vista a disposição do Art. 12 da Lei N." tiGS de 11 
de Setembro de 1852: Hei por bem Ordenar que, do 1.• 
de Julho de 1853 em diante, fique rcduzitla a 5 por "/. 
a taxa dos direitos tlc exportação de que trata o § 13 do 
Art. 9. • da mesma Lei. Joaquim José Hodrigucs Torres, 
do .Meu Conselho, Senador tio lmperio, Presidente do Con
selho de Ministros, l\linistro e Secretario d'Estado dos Ne
~ocios da Fazenda , e Presidente tlo Tribunal do Thesonro 
Nacional , assim o tenha entendido ; e faça executar. Pa
lario do nio de Janeiro em vinte e t~:es de Março de mil 
oitocentos cincoenta c tres, trigesimo segundo da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sna l\Iagcsllldc o lmperndor. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO 11\lPElUO DO BRASIL. 

185R. 

rmw 1(i. PAliTE 2.' SECÇÃO 16. a 

DECRETO N." 1.13~- de .10 de l\Iarço do 1853. 

/Jú nm·os E~tatutvs aos Cursos .Jun'dicos do Jmperiv. 

Usando Ja autorisação concedida pelo Decreto N. 0 608 
Jc 1G Jc Agosto de 1851 : Hei por Lcm Ordenar o se
guinte: 

TITULO I. 

lJa organi8ação e regimen das Faculdades de /Jireito. 

f.APITUI.O I. 

Da instituição das Faculdades. 

Art. 1." Os actuaes Cursos Jurídicos serão constitui
dos em Faculdades de Direito; designando-se cada huma 
pelo nome da Cidade em que tem, ou possa ter assento. 

Art. 2." Cada huma das Faculdades serú regida por 
hum Director; e por hum a Junta composta de todos os 
Lentes, a qual se denominará- Congregação dos Lentes. 

Art. 3. 0 O Curso de estudos, em cada h uma das Fa
culdades, será de 5 annos; sendo distribuídas as ma terias · 
Jo ensino pelas cadeiras seguintes: 

1." Anno. 

t,a Cadeira: Direito natural, e Direito publico universal. 
2.• Cadeira: Institutos de Direito romano. 

2. 0 Anno. 

t.• Cadeira: Continuação Jas materias da 1.a Cadeira 
do 1. o anno; Direito das gentes; Diplomacia, e explicação 
dos Tratados em vigor entre o Brasil e outras Naç.ões. 
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2. • Cadeira: continuação do ensino 1la 2 • Cadeira do 1 o 

anno; Direito publico ecclesiastico, c Din•ito ecclcsiaslico 
patrio. 

3. 0 Anna. 

1.• Cadeira: Direito civil patrio com a analyse e eom
paração do Direito romano. 

2 • Cadeira: Direito criminal incluído o militar; e o 
Processo criminal patrio. 

!c-." Anno. 

1.• Cadeira: Continuação das materias da 1." Cadeira 
do 3. 0 anno. 

2. • Cadeira : Direito commercial, c marítimo patrio. 

5. 0 Ann'o. 

1.• Cadeira: Ilermeneutica jurídica com applicação ús 
Leis; analyse da Constituição; processo cível; c pratica fo
rense. 

2. a Cadeira: Direito administrativo patrio. 
3. a Cadeira: Economia política. 

Art. 4.° Cada buma destas Cadeiras será regida por 
hum Lente Catbedratico, que scr:í Titular da mesma. Os 
Lentes das Cadeiras, cujas materias continuão a ser ex
plicadas no anno seguinte, deverão revesar-se entre si por 
annos. 

Art. n. o llaver:'t cinco Substitutos para as vacancias 
das Cadeiras, c para servirem nos impedimentos dos Cathe
draticos. 

Art. 6. o Em cada hum a das Faculdades se conferirão 
os gráos de Bacharel, e de Doutor. O gráo de Bacharel 
em Direito será sufficiente para os empregos para que se 
exigem habilitações academicas. O de Doutor somente será 
necessario para os casos em que o exigirem disposições es
peciaes legislativas, ou regulamentares. 

Art. 7. • Para se conferir o gráo de Bacharel será ne
cessaria a frequencia do curso completo, e competente 
approvaç.ão. Os llacharci', que aspirarem ao grilo de Doutor, 
serão obrigados a mais hum exame em conclusões magnas. 

Art. 8. o Pnra llS conclusões magnas os llachareis apre-
sentorã.o t.hl!sos ;. as rJuacs serão •le sua livre cscnlha w;.~c 
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deY.Cndo recuhir soltre as rnnlerias IIJIIIS importantes do 
curso; que a Congregação designará, com a precisa ante
cedcncia, que nunca cxcedcr;'t de seis mczes. 

Art. 9." A estas thcses se ajuntarão cinco Leis, ou 
cinco artigos, ou paragraphos de Leis para a competente 
anahse; c al~m disso h uma dissertação que deverá rcrahir 
sobr~ hum ponto dado pela Congreg<1ção do modo prescripto 
no Cap. G." do 'Jit. 2." 

CAPITULO Jl. 

/Jo Director da Faculdade. 

Art. 10. O Vireetor he a primeira Autoridade da Fa
culdade; G a rege Jebaixo Ja inspecção do Ministro e Se
aetnr'io d' EstaJo Jos Negocios do I m pcrio. 

Art. 11. O Dircclor • serú de nomeação Impt~rial; po
llendo ser demittido (lllando ussiu1 o entender o Governo. 
~os seus impedimentos, ou em sua falt<1, serit substituído 
por quem o Governo Imperial Jesignar; e provisoriamente 
pl'lo Lente mais antigo que estiver em cxereicio; o qual, 
neste caso, ficará dispensado de todas as obrigações, menos 
düs cxcrcicios das lições. 

Art. 12. O Diredor he o l'resirlcnte u<1 Congreg<1ção 
•los Lentes; c regula c determina, de conformidarlc sempre 
com os presentes Estatutos, c com as orucns do Governo, 
tudo quanto pertence, c diz respeito ú Faeulrladc, não 
estando especialmente encarregado á Congregnç·ão. 

Art. 13. Ao Dírector serão dirigidos todos os requeri
mentos, e reprcsentuções, cuja decisão lhe pcrlençn ; assim 
como por seu intermrdio serão levados ao conhecimento 
ela Congregação os que versarem sobre ohjcctos da compe
tencia desta. 

Art. 14. Compete ao Dircctor, alôm de outras altri
huiçi)rs, que lhe são eonferidas por estes Esl.atutos: 

1. o Convocar a Congregação dos Lentes, não só nos 
easos expressamente determinados, como naquelles em que, 
ou por deliberação propria, ou a requerimento de qualquer 
Lente, que o deveril fazer por escripto, com declaração 
do ohjecto da convocação, o mesmo IJirector o julgar ne
cess<lrio; marcando a hora da reunião, que deveril sempre 
ser em tempo conveniente, para evitar n interrupção das 
d!llhts, do~ c:wmes, ou de •JU<HcS(JUer a dos ac<tÔclllicos 

.,.... ........ .,..,.. ....... _. 
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~-" Transferir, em circunslaneias graves. para outra 
occiiSiaO a reuniJo 0:1 Congregação jit eonvoenda; ainda 
mesmo nos casos em que clla deve verilicar-sc em cpodws 
certas; e suspender a Scssãq, quando o julgar nccessario. 

3. • Pr,r em discussão, e fazer votnr as rua terias, ou 
propostas por elle mesmo, ou por qualtluer dos Lentes; di
rigindo ~crnpre os trabalhos das Sessões. 

!~." Nomear ns Com missões, quantlo o ohjecto Jellas for 
de simples solt~mnid:Jde, ou pelos Estutulos não esteja ex
prc,samente determinado, que a nomeaçüo deva pcrtoncer 
it (~ongr('gaçilo. 

!) " A;sigu;1r as Artns das Sessõt~s da Congregnçüo, e lotla 
a correspondeneia :Jcade111icn; nssim como todos os Tl'rmos 
lavrados em nome ou por deliberação da Faculdade; ou 
em virtudt~ oestes Estatutos, ou por ordem do Governo. 

6." Exeeutar as Jeci,õcs da Congrcgnção, quando con
formes com ns l.cis, com il .iustiça, c com os E~tatulos; 
c, no caso contrario, suspcntler sua exeeução; Jando parte 
irnmcdiatnrnenlc ao Governo, o qunl dccidirú dclinitivamenlc. 

7." Organisar o orç.arnenlo annual, e ruhricnr os pedidos 
nwnsaes uns despezas dn Fnculdadc; consultando a Con
gregação quanto ás cxtraortlinarias, que convenha f<Jzer; c 
levando, com suns proprias ohservnçõcs, ao conhecimento 
do Govern0, par a resolver, qualquer em IJaraço q uc encon
tre no parecer Ja nwsrna Congrcg-a~·ão. 

8. o Ordt~nar, segundo ns dispo,;ições Legislativas, e ;tS or
dens do Governo, :1 rcnlisação Jns despezns, que tiverem 
sido autorisndas; inspeecionnnrlo c fiscalisando o emprego 
das quantias para ellas clccrctadas. 

9.° Fazer nomcaçôc,; extraortlinarias de emprefjndos su
balternos, que o serviço rcclnmar, e arbitrar-lhes gratifica
ções; ficando porêm tudo Jependcnlc da final approvnção 
do Governo, sem a qual as gralifiC'.açõcs nüo serão paga>'. 

10. Determinar. c reguhtr o serviço da Secretaria, e da 
Bibliolhcea; ordennr tudo quanto for nccc>s:Jrio para as 
Sessões da Congregaçüo, cdrbraçüo dos actos acadt~mieos , 
c pnra o serviço da>' <JUias. 

11. Visitar as aulas, e nssislir, t.odas as vezes fJUC lhe 
for possível, aos actos e ext~rcieios academicos, de qualquer 
naturezn que sejão, incluídas as proprias votnçõPS; ainda que 
ern todos estes aclo!; não tenha do exercer f'11ne~·ões espe
ciaes. 

J~. Velar na ob~,cnancía deste~ Eslnlulos; c propor JU 
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Governo tudo quando for conducente ao aperfeiçoamento 
tio ensino, e ao governo da }'acuidade; não só na parte 
administrativa, que lhe he pertencente, corno ainda na parte 
scientifiea; devendo porêm, r1este ultimo caso, ouvir pri-
meiro a Congregação. J 

13. Exercer a policia no recinto do etlifieio da Facultla- ~~ 
de, procedendo, do modo prc:;cripto nestes Estatutos, contra 
os que perturbarem a ordem, ou scjão Lentes, alumnos, 
c funccionarios da Faculdade; ou ainda pessoas a ella es-
tranhas. . 

14.. Exercer a maior vigilancia na manutenção dos bons 1.· 

costumes, e na veneração que se deve consagrar á Reli- ~ 
gião, ao Jrnperador, c á Constituição Política da 1mperio. 

Art. 15. O Director, alem das informações que deverá 
<.lar ao Governo das occurrencias, que merecerem cornmuni
cação immetliata, remettcrá, no fim tle cada anno lectivo, 
hum rclatorio circunstanciado sobre os trabalhos academicos 
do anno, com a noticia tio aproveitamento de cada hum dos 
alumnos, e regularitlaue de seu comportamento; assim como 
sobre o desempenho e pontualidnue do serviço uos Lentes, 
c uc todos os funccionarios ua Faculdade. 

Art. 16. O Direetor nomeauo se apresentará ao l'rc
sidente da Provir.~cia; e por intermedio drste será entregue 
o Titulo Imperial de sua nomeação ao Director em exer
cício; o qual, no dia immediato, ou no seguinte, sendo 
aquelle feriado, o fará ler em Congregação; declarando-se 
na respectiva Acta o dia e hora em que deverá ter lugar 
a competente posse, que se verificará perante a mesma 
Congregação, na sala dos Actos Grandes, convidados com 
antecedencia, e por huma Com missão da mesma Congre
gacão, o Presidente da Província c o Director nomeado. 

Art. 17. Se por qualquer iueonveniente a Congre
gação não puder reunir-se, o que dispõe o Artigo ant~cedcnte 
se veriliearit com os Lentes presentes, qualquer que seja o 
seu numero; consignando-se na Acta quanto occorrcr, que 
scrú communicado ao Governo Imperial. As formalidades 
da posse serão consignadas crn Uegulamento feito pela Con
gregação, c sujeito ú approvação do Governo. 

Art. 18. O Dircctor communicará immediatamente sua 
posse ao Governo, c ao Presidente da Província. Os actos 
deste fnnccionario lieilo dehnixo da irnmcrliata inspecção do 
.Ministro e Secretario d'Estado dos Negoeios do Jmperio; 
porêm o Presidente da Provineia podcrú exigir do mesmo 
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Director explicações ilcerca do seu procedimento, c informa
ções sobre quaesquer actos que tiverPm sido praticados na 
)<'acuidade, para as levar com suas observações ao eonhP
cimento do me<;rno Governo. 

I:APITt;LO 111. 

Da Congregação dos Lentes. 

Art. 19. A Congregação compõe-se de todos os Len
tes, assim <.:athedraticos, corno Substitutos; excepto quando 
o objecto de sua reunião for o do Cap. G. ";caso em que 
seril composta só dos primeiros. Alêrn das Sessões nos dias 
certos e determinados, c das convocações extraordinarias, 
terá, pelo menos, h uma Sessão por mez; que serit em 
dia, que o Director marcar. 

Arl. 20. Para haver Congregação será necessnria a 
presença de mais da metade da totalidade dos Lentes em 
serviço activo, ou scjão Cathedraticos, ou Substitutos; ou 
estejão em serviço eOectivo, ou se achem impedidos por 
qualquer causa que seja. 

Art. 21. As deliberações serão tomadas por maioria 
absoluta dos membros presentes. O Director não volar:í, 
ainda que seja Lente, que esteja regendo a Faculdade in
terinamente; porem no caso de empate decidirá com o seu 
voto, não ha,·endo di•posição particular que outra cousa 
determine. 

Art. 22. Não seriio admittidas \otações nominaes; e 
nem tão pouco declarações do voto em sustentação das deci
sões tornadas. Se porem qualquer dos votantes, que houvrr 
discordado da maioria, quizer declarar seu volo, o podPr;í 
fazer immediatamenle, was sem motivar. 

Art. ~!3. Não poderão votar os que forem interessados 
na decisão; mas lhe será permittido dar as explicações, q-ue 
julgarem convenien tcs. Cada hum poderá fallar duas vezes 
em cada questão; c mais huma terceira se, a seu pedido, 
o consentir a Congregação; que, neste caso , votará sem 
discutir. A votaçiio se fará por escrutínio secreto, todas 
as vezes que se trnlar de negocios pcssoaes de q ualqucr 
natureza que 'ejão. 

Art. 24. Heunida a Congregação, a Se,são não serú 
suspendida, ou terminada crn quanto niio se conclui rem as 
ma terias para que foi convocada; ou outrns que forem pro-



post::~s, e lomad:ts t•rn t·onsitlera~.:iio na nwsma Sc!>st"io. Por(lm , 
JH'l'enchidas quatro horas, fit·ariio :1'; lltaleria~ adiadas; ex
cepto no caso de vc:rifit~ar-se a prorosa('ão. Esta ter:i lugar 
ou por vota('ão da t:ougn·gação, a pedido uc hum de seus 
Membros, sem preceder discussão; ou por deliberação do 
Director, qnatHlo o julgue urgente; não podendo l'm caso 
alpun c•xceder de m::~i~ de duas horas. No caso de adia
mento a Congregação poder(t marear o dia da nova reu
niiio; c quando o não fa('a, o J)ireclor o cleterminnrit. 

.Art. :Mi. Quando, pela graridade da materia, for con-
veniente que se conservem em segredo as decisiies da Con
gregaçi:io, esta o podL•rá resolver; e neste caso se fará a A ela 
em sepnrado, que serit fechada, lacrada, e sellada com o 
sellil da Faeuldade; pondo-lhe o SPcretari•J h uma inseripção, 
que será assignada por ellc, e pelo Oirector, na qual se dt•
elarc , que o objecto he secreto, com o dia d<J vol<Jção: 
esta Aeta lic:uú debaixo du responsabilidade do mesmo Se
cretario. 

Art. 26. Antes porem de se fechar a Acta, de que 
lr::tta o Artigo antecedente, se exlrahiril h uma copia, para 
ser levada irnmediatarnente ao eonhrcinwnto do Governo 
Imperial; que a podPrit mandar publicar direclarnente, se 
cnleuder cooveniente; ou ordenar sua publicidade por in
termedio da Congn·ga(·ao; o que :;e executar~. Tambem a 
Congregaf;üo, em qualquer epncha, poderá resol\'ei· sobre a 
publicidade da Acl:l secreta, se outra eousa lbc não livPr 
sido determinada pelo Gnverno, preet•dendo sempre auto
risa~·ão do mesmo GovPrno, ou do Presidencia da Província 
em caso de uq.;encia. 

Art. 27. Compf'lt) a Congrega~·iio, aiL'm de outra~ 
funcçõcs, que por este.; Estatuto~ lhe !'iio i111:tn;dJida~: 

1." l•>.ercer inspct·,;ão, e pro1n na pDlle ~cientilicn d:1 
Faculdndl•, examinJndo o ~\slema d,; estudo~ adoptudo, I' 

o.; methoJos de ensino ,:l':_;nido,; nas aulas; t~ 1~ropor ao 
Governo, e, por inierrw~dio deste, <HJ Corpo Legisla tiro, 
o qne julgar <:Ofl\l'llit·nte ;:o progn•sso das ~('ienei;ts. 

2. 0 1~ntpn•gar a maior vig:lancia a fim de evil;:r que 'P 
inlroduzão pratica' ahusiras na disciplina escolar, e no n·
girncn d:1 Fantldadt•; lendo o tnaior ~''crupulo na nwnn
lent~ão dos hons <·nc.!tunes, ~~ d:tntlo <W llirerlor todo o au
xilio P <~s,islt•nria no d<·sell1fH'nho do ljllt' fhl' inrumlll~ o 
Art. H '~ H. 
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CAPITULO n·. 

Dos [entes Cathcdraticos e Sub~titutos. 

SECÇÃO 1." 

Das classes dos [entes, e suas antiguidades. 

Art. 28. Os Lentes serão Cathcdraticos ou Substitu
tos. Os primeiros regerão as Cadeiras para que forem no
meados, c t(lmarão parte nos actos acadernicos para quo 
forem designados, segundo cstPs Etatu!os: os segundos ser
,·irão nas suas faltas, e impellimenlos; <Jssirn como nos 
exames, e outros actos acallemicos para qne os Jesignar a 
Congrcgaçfío ou o Direetor. 

Art. :w. Os Lentes acluaes conservarão suas respe
ctivas antiguidrules nas classes a que pertencem. Para o 
futuro a antiguidade será regulada pela data da posse, c ha
vendo mais de huma no mesmo dia, pela data do Diplo
ma; em igualdade deste pela antiguidade de funcçõcs pu
hlicas, que hou\'erem exercido até ahi; c finalmente pela 
antiguidade do doutoramento, ou do ·bacharelato; c, em ui
ti mo caso, pela idade. 

Art. 30. Nos exames, e em geral em todos os a c tos 
academicos, terão a precedencia os Len tcs mais antigos, 
com cxccpção somente dos q uc tiverem Titulo do Conselho; 
guardada tmnhem a antiguillade entre estes. Taes prcce
dcneias não prcjudicão a designnção especial dos lugares, se
gundo as funcções que se houver de exercer. 

SECÇÃO 2.• 

Da posse dos Lentes. 

Art. 31. O Lente Cathedratico, ou Substituto, logo 
que for nomeado, apresentará o Diploma ao Director para 
lhe dar cumprimento, c o fazer reconhecer corno Lente pela 
Congregação; sendo avisado pelo mesmo Director para com
parecer no dia designndo para a posse. Pratiear-se-ha ácerca 
desta o que fica determinado nos Arts. 16 e 17 para a 
posse do JJirector; dispensando-se porêm a disposição final 
do Art. 16. 
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Ou jubilaçilo dM /.cn/1'8. 

Art. 32. Os Lentes poderüo ser juhilndos rom o orde
nado por inteiro, quando completarem vinte c cinco annos 
de serviço como Cathcdruticos: será lnmhern contado pura 
preencher o meneionado tempo, o dlectivo exercicio na suh
~tituiçiio. 

Art. 3:3. Se os Lentes se impossibilitarem para o ser
viço, em consequencia de mole>liu, poderão ser jubilados 
na proporçiio do tempo que tiver em servido, de conformi
dade com o Artigo arlleccdenlP; com a dedarilçiio porém, 
que não terá lugar juhilaçüo, com menos de d!'z annos 
Je serviço. 

Art. 3!~. O tempo anterior de serviço dos aetuves 
Lentes. assim Cathedraticos como Sub~titutos, para o e!l'eito 
tia jubilação, se regular~' pelas Leis que eslavüo em vigor. 
D'ora em diante pL•rêm, tanto para os mesmos, como para 
os que de novo forem nomeados, regularão ns novns dispo
~ições; contando-se o tL•rnpo pelo serviço e!l'eclivo, dedu
zidas todas c quaesqucr interrupçõl's, ou faltas. Os Lentes 
acluaes que continuarem a servir, c se quizcrem prevalecer 
para o futuro do direito adquirido de se juoilarem com os 
20 annos, o poderão fazer; mas, neste caso, terão somente 
direito aos vencimentos anteriores. 

Art. 35. Serão reputados corno faltas, e comprehen
didos no nu mero destns, parn se fazerem ns competentes 
ded ucções , os dias fcrindos i mmcdin famente anteriores, ou 
immediatamente posteriores ils mesmas faltas, quando estas 
não sejão abonadas. 

Art. 3G. Serão cxceplnndas dn regra estabelecida no 
fim da primcirn parte du Art. :n, não Rendo contempladns 
no numero das interrupções, ou faltas para se fazerem as 
pre,criptas deducções; 1. 0 DS que forem causadas por molestia 
justificada do modo declarado no Art. 169; nüo se levando 
porem em conta , nessa hypolhese, mais tempo, do que o 
que corresponder a 60 fullas em eadn período de Ires annos, 
ou a 20 fnltas em hum anno, quando nüo se complete o 
periodo inteiro; 2. o ns que procederem de suspensão por 
crime, ou commum, ou academico em que a final pelo 
juizo, ou pda Autoridade competente se reconhecer não 
haver culpa. 



( 1 o l ) 

1:.\PJTULO \". 

Do prorimento da; suiJstituiçtk; das C(f.(leirrts. 

SECÇ.\0 t.• 

Do concurso para as sub.,tituiçties. 

Art. 37. Os Lentes Sulblitutos serão tle nomea~~ão 
lmp.erial, sob proposta apresentatla pela Congregação da Fa
cuiJatle, mediante concurso. 

Art. 3S. Logo que se verificar Yacancia Je substi
tuição de CaJeira, o Dircclor mnndará nnnunciar o concurso 
por Edital; rnarcnntlo lor;o n epochil do encerrarnPnto do 
mesmo coneurso; que niio cxeederil de seis mezes, nem será 
menos de quatro, contados do dia da 1acnnein, ou dnqnnlle 
em que desta se tiver noticia; excepto o caso de se verificar 
mais de h uma ao mesmo tempo, porque então se guarJará 
o disposto nu A1Ligu seguinte. 

Art. 39. Para cacb vacancia Je substituição haverá hum 
concurso especial, ilinJa que se rcalise mais de hurna ao 
mesmo tempo; salvo se o Governo Imperial ordenar o con
curso simultanco. Na primc~ira hypothese deverá dcc:orrer, 
pelo menos, o espaço du tres mrzcs, do encerramento de 
hum ao do outro concurso. O Edital, em que se illl

nunciar o coneur,o, sc'r;í publicado pela imprensa; fazendo-se 
renovar a referida publicação as vezes que :;e julgnr pre
cisas durante os duus ultirnos mczcs anteriores ao encer
ramento. 

SECÇ\o 2.·' 

Das habilitações para o concurso. 

Art. 40. Serão aclmittidos ao concurso os Cidadãos 
nrasileiros que, estando no ;;ozo dos direitos civis e poli
tiro-;, tiverPm o gri10 ,!e Doutores pelas Faculdades de Di •. 
reito do lmperio. l'nra provar estas condições os oppnsi
torcs deverão apn>,;entar ao ~ecrelario da Fn<:uldade, no 
momento da inscripçiio, seus Diplomas, ou l'uhlicas-fórmas 
dl'stes, justificando a impossiliducle da aprcsentaçiio dos ori
ginnes; ccrtid<io ele lmptismo, c folh" eorrida do luga·r 
dr~ seus dom ir i I i o;. 
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Art. !íl. Na Secretaria da Faculdade ha\'erá hum livro 
proprio para se inscreverem os oppositorcs. Para cada con
cursll o Secretario escreverá o termo de abertura, que o 
Uirecl•;r assignarú com elle; o que será igualmente prati
cado :1 o encerra rncn to. 

Para a inscripção o oppositor apresentando-se na Secre
taria, sem outra formalidade, assigrwril o seu nome, e com 
c!le o Secretario; o qual datnnJo-u, c recebendo os docu
mentos, de que faz menção o Artigo antecedente, de que 
passarú recibo, levará tudo ao conhecimento do Virector. 

Art. !í-2. Expirndo o prnzo, c lançado o termo do 
encerramento, de que trata o Art. 3!), se runirá n Con
grega~ão no dia imrnediato; fazendo o Secretario perante r·lla 
a leitura dns iw:cripçücs feitas, c dos documentos npresenta
rlos. Examinados estes, a Congregação julgará ns IJ;Jhilita
~:ües; tleclarando admittidos ao concurso os que se acharem 
nas eircunstancias tio Art. !~O. 

Art. !,.:J. Sn no exame dos tlocumentos se lcvnntar riu- [ 
vida a respeito r! e algun1, a Congrega\·âo, segundo a natu-
reza della, podcrú ouvir o oppositor, que a ti,er apres;'n-
tado; para o que atliará, se o julgar conveniente, a decisão 
por trcs dias. 

Art. V~. Julgadas as habilitações, o Secretario for
mará huma lista com os nomes dos oppositorPs habilitados, 
pr~ln ordem da inscripção , c a puhlicaril por Edital. O Ui
redor remntlerú h uma copia deste ao Governo, acompa
nhada de hum relntorio do que tiver occorrido duraute o 
procPsso rias habilitações. Do juizo tia Congregaçito poderá 
recorrer para o mr•smo Governo r1ualquer dos opposilon!s, 
que se julgnr pn·judicado; assim quanto ao que for deci
dido a seu respeito, colliO tios outros concorrc!Jles. 

SECÇ:Í.O 3. 3 

Das proras do Concurso. 

Art. 4.5. Os actos do Concur;o consistirão: na defesa 
de theses; em h uma prelecção oral; e em h uma dissertação 
escripta. As theses constarão de numero certo de proposi
ções; recahindo tres sobre cada mnteria ensinada em todo 
o Curso; á escolha Jo oppositor, e com approvaçiio da 
Congregação. Os tlous ultimos actos versarão sobre pontos 
dados pela mesma Congregação. 
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Art. 46. Jlcconuecitlos os oppositorcs, o Direclor marca
rá dia em que pela Congregação deverão ser recehitlas, o 
approvadas as difierentcs thtscs do concur~o; não potlenJo 
porêm verificar-se antrs da decisão de qualquer recurso, de 
que trnta a ultima parte tio Art. 4/&-. A tlefesa Jas mc,nws 
lheses lera lugar hum mcz depois de sua npprovaçfto ; c 
nella se argumentarão reciprocamente os concorrentes porem, 
no caso de ser só hum, argumentarão trcs Lentes, que os 
Uircctor designar, alem tios que v oi un Luriamen te se pres
ta rem. 

Art. lJ.7. Cinco dias depois da defesa das lhPses, o 
Dircctor convocarit a Congrcga~iio nara dar os pontos dos dous 
ultirnos actos de que tr.~ta o Art. !~:); para 05 qu;n·s cada 
hum dos LenlPS, as;im Cathedruticos, como Suhslitulos, 
formar~ tres pontos, que poderá escoiiH•r livrem~)llle d'en
tre as lllillerÍ;IS Je qualqua dus Cadeiras dn Curso. 

Art. 48. Os pontos ;erão esniptos t•m papd da mPsma 
cor, c dimenfào, fornecido pela Secn~taria da J.'aculdiide; 
contendo cada hun, hum só ponto. Os Lentes os lun~a
rão, hum por hum, dolm.:dos, e sem assignatura, em h uma 
urna que estará sobre a mesa. 

Art. 49. Este aeto terá lugar, reunida a Congreg<J~flo, 
em horas designadas, avisando o Secretario os oppositores 
para comparecerem: os que não se acharem presentes se 
cntenJcrá que renuncião ao Concurso; excepto se r,arti,;i
parcm ao Uircclor o motivo da ausencia; que, se for pelo 
mesmo Director julgado plausível, onlenará ao Secretario, 
que remelta ao ausente copia dos pontos, que sahirem. 

Art. GO. Depois de recolhidos os pontos, na fórma 
do Art. l&-8, o IJirector, tirando-os da urna, hum por hum, 
c os numerando, os entregará ao Lente mais antigo pre
sente, que delles faril a leitura em voz alta: o Secretario, 
ao passo que furem liJos os pontos, c peJa ordem de seus 
numeros, os ir~ escrevendo em huma folha de papel. Finda 
a leitura, c escripluraçi'io, o Director nomeará h urna Com
missão de tres Leutes para o fim cJe,ignado no Artigo se
guinte, entregando ao mais antigo delles a copia que tiver 
acabado de fazer o Secreta rio; o qual guardará os pon los 
numerados pelo Di rcclor 

Art. til. A Cornrni,;siío passando, sem perda de tempo, 
para outra sula, não lendo comrnunicn~·ão alguma rom oulra 
pessoa, ú cxcep~ão do Ui redor, escolherú ructade dos pontos 
apresenl;Hins: se o nun1ero for impar, essa metudc ser(t a 
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do irn•uctli.ttarncntn superior. Formado o accordo ilcerea da 
preferenria dos ponto5, prevenido o Director, rcuniri1 os 
Lente; pn r a apresentação dos q uc ti verem sido escol hitlos. 

Art. ;')2. A Congregação approvar{t os pontos escolhi-
dos, votando sobre todos collectivarnente; c espeeialrnenlc 
soiJrc qualquer sub;tiluição proposta por algum de seus 
membros, sendo esta suh>lituiç,iio sempre por outros pontos 
recolhidos na fórma do Art. ,'1.8. Approvados os pontos, o 
Director enrolaril os !JUO lhe corresponderem, q lle serão 
outras tantas copias qu(J o Secretario dever:\ ter tirado dos 
tpw liníriio sob sua guarda; e dt•positando-os sobre a mesa 
a Sessão então se tornari1 publica, collocamlo-se todos em 
seus I uga res. 

Art. !13. Introtlnzidos os opposilores, e fazendo o Sc
.cretario a eharnadn dos mesmos, o Dircctor contará os pon
tos, c os metterú na urna. O oppositor, que for designado 
pela sorto, e'l:trnhirú da urnn hum ponto que, entregue 
logo nu Oircdor, serit immedintamente por este litlo em voz 
altn; pas,andu-o ao Sevrdario, para dar copia no mesmo 
acto, a cnda hum do' concorrentes. O ponto assim tirado 
será o da prelect;ão para todos. 

Art. tJl. No dia immediato rcunir-se-ha a Congrega
ção, em Sessão puhlicn, na sala Jos actos grandes; e occu
pando o Director, Lentes, Doutores, Empregados, c mnis 
pessons os lugnrcs proprios a cada hum, scrú admitlido cnda 
oppositor, estando todos reunidos em h uma sala para este 
fim destinnda, a fazer sua prclecçuo pela ordem da inscri
pção, c com as formalidades prescriptas crn Hegulamentos 
feitos pela Congrcgat:ão, c approvados pelo Governo. 

Art. 5rj, Cada prclecção durará huma horn, rnarcndn 
pela ampullwtn, que o ~cerda rio terá diante de si. Con
cluída a primeira serú introduzido o immediato na inscripçiio, 
que fari1 sua prclt'l'Ç<ttl cGm ns mesmas fornwlidadl's; o que 
se rcpctirú até o ultimo tLls concorrentes. Se estes porem 
fonHn mais de quatro, o Direclor os dividiní em dua,;, ou 
mais turmas, eonfornlP n llllmcro, tirando cada h uma pontn 
cspccinl, crn dias sro.<.!;uidos. 

Art. GG. Concluída t•sla stogunda prova, o T>ircdor dc
signnrú o dia Sl'guinte, ou o imrncdialo, 'e for nquelle fe
riado, para ler ltrgar n tnrccira, qtw hc n dn dissertação, 
Para esta a rcuniiio so verificari1 ;ís 8 hora5 da manhil; cx
lrahindo-sc hum mesmo ponto para todus os concorrentes. 
e cor11 as forrnalidades prescripl<~s para a segunda prova. Dis-
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trihuiJas as compclf'n les copias, todos os oppositores pas
sarão para h uma sala, e Dhi farão, cada hum separada
mente, c S!'m auxilio de meios, h uma dissertação sobre 
o assurnpto: na sala dl~\erá existir a Lf'gislaçiio do pniz, qun 
pndcrá ser ronsultnda. 

Art i)7. O tmh:dho do Artigo anleccdenlu deverá con
duir-se no prnzo de .•~ horas; durante o qual, hum Leute, 
r•u ~ubslitulo, a quem por escala locar, alterrwdos de hora 
em hora, e>lar;Í de ohscrvaçüo para fazer manter n ordem, 
c os Regulamentos. lcrminado o prazo, o respedÍ\'O Lente 
rm:cherá de todos <lS disscrtaçües, que tiverem feito e quo 
assignarão; ;rs qu:ws o mesmo I.cnlc farir lambem iJSsignar 
por todos os coneor rentes; depois Jo que, ruhr icando-as , 
as entregará ao Director. 

TJo jui:o da Co11gregaç(io e da propostn desta para o prori
mento das substituiçrics. 

Art. 58. Concluída a ultima prova, a Congregação se 
recolher,) irnmcditarnente á sala das conferencias; onde, 
depois de lidas as dissertações, votará sobre o merecimento 
dos candidatos, tendo em considera~·ão todas as prons de 
rapacidade que derüo durante o Concur,o. 1\ Yolaçiio reca
hirá sobre cada hum dos oppo•itorcs singularmente; seguin
do-se srmpre a ordem Ja inscripção, e sendo o objecto 
della n seguinte proposi<·ão:- O candidato be digno do 
magisterio acadernico'?- De modo algum se exprimirá juizo 
comparativo entre os concorrentes. 

Art. 59. Os Lentes, que tiverem nssistido a todas as 
provns, votarão; sendo a votnção feita por escrutínio secreto, 
servindo-se de espberas brancas e pretas; começando pelo 
mais antigo. Hecolhidas ns espherns, o Director verificará 
com os Lentes, c particularmente com os dous que lhe fi
carem irnmediatos, o resultudo Jn votação. Terminado o 
escrutínio, correrú novamente n urna para se rceoiiHTem as 
cspheras, que firárüo nas mãos dos Lenlf'S. 

Art. 60. Aquellt>s que rcunirPm maioria ahsolui<J. de 
cspheras brancas, serão declar<J.dos dignos do l\lagistcrio; os 
que niio tiverem em seu f<~vor osse numero não St'rão con
templados na proposta, que a Congrrgaçiio tiver de fazer. 
Qunndo os Lentes csli1·ercm em nurnero par, o Direetor 
votarú juntamente eom elles. 
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Art. Gt. JS'a exposição particuiar da volaç·5o, que se 
<leve fazer na Acta , o Secretario fará a declaraç5o especial do 
numero dos volantes; e, com referencia a cada hum dos op
positores, fará rnr;nç[io somente do numero das cspheras 
hranc~1s, que tiver obtido. 

Arl 62. Concluída a votaç5o sobre todos os opposi
tores, o Secretario, na mesma Sessão, farú a lista de todos 
os que tiverem obtido maioria absoluta de espheras brancas; 
c, sendo esta assignada pelo Dircctor, c pelos tres Lentes 
mais nntigos, que presenlt•s se achnrcm, será por aquellc 
reuH:IIida ao (;ovel'llo como proposta ela Congreg<tçào. 

Art. 63. A proposta scrit acompanhada de copia das 
Actns de todo o processo do concurso; e <lc h uma informa
çüo parlicul:.tr do Director sobre todas as circuustancins, quo 
occorr6rão; fazendo especial menção da maneira por que 
fC compnrliJrão os oppositores durante as provas, de sua re
putação lilteraria alé o aclo do seu doutoramento, de quaes
qner outros títulos lillerarios que possuiio, c dos serviços 
qLw tenhão prestado. Cada hum dos Lentes, que tiver as
sistido ao concurso, enviará Lamhnn1 ao Governo, na mes
ma occnsião, e por intermedio do Director, em cnrla fecha
da, as considerações que julgar con\'enicntcs a respeito do 
tnerilo dos oppositores , e do processo do concurso. 

lJa resolução final do provimento das substituições. 

Art. <a. A prm;en tadu o proposto o o Governo, este 
far<Í escolha entre os propostos, altendendo nüo só ao mere
cimento litterario dos mesmos, como tambem ao seu com
portamento moral e civil. Se, porêm, o Governo entender, 
que deve ser annullado o concurso, por falta de formalida
des essencines; ou mesmo pela circunstancia de não se ter 
apresentado a elle senão hum ~ó oppositor, ossim o de
durará, mandando que se proceda a novo concurso. 

Art. 65. Se não se apresentar oppositor algum, ou no 
primeiro, ou no segundo concurso; assim como se, depois 
deste, o Governo entender que os propostos não tem as 
habilitações necessarias, poderá fazer direclamente a nomea
~:üo d'cntre as seguintes classes: 

t.• Dos Doutores em Direito, que se acharem nas cir
cunsl<~ncias do Art. 40, com tanto que tenhiio, além disto, 

·• 
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seis annos de serviço publico em virtude J,. Diplolll:l lm· 
perial. 

2. a Dos Bachareis, que tiverem atlvogatlo per:wtn ~s Ht>
lações por mais de 10 annos; ou exercido por igual tempo 
empregos de Magistratura, comprehendidos os de Juiz 1'\lu
nicipal, c Promotor Publico. 

SECÇ\0 Ü."' 

Regras geraes para os concursos, f! prorimento das 
substituiçrjes. 

Art. 66. Se não for possível, para os aelos de rnrH·msrJ, 
reunir Congregação, por falta do numero de 'lne trata n 
Art. 20, o IJirector dará parte ao Governo; n IJ<IVI~ndo 
urgcncia, ao Presidentn da Província , pura ser uutorisado 
a chamar os Lentes jubilados, que puderem compan~cPr. O 
Governo, ou o Presidente, designará substitutos, tin•do<; 
tl'entro as classes do Artigo anterior. 

Art. 67. Se algum oppositor for assaltado de mole~
tia, que o inhiba, ou de tirar os pontos, ou de fazer as 
pro\·as depois delles tirados, poderá justificar o impedi· 
menlo perante a Congregação; a qual, se o julgilr pro
vado, poderá espaçar o aeto até oito dias; no ci';<J de já 
sr ter tirado o ponto, dar-:>e-lut outro. 

Art. 68. Se aeaso, verificadas as hypotheses do Art. 
fit:), rccahír a escolha em Bacharel, o Governo onlcuar{l ao 
Direetor, que lhe faça conferir o gnío de Doutor; o qne 
tení lugar perante a Faculdade, e na sala dos aelos ~rau
des, sem mais formalidade que o juramento respectiro nas 
mãos do Dirüclor. Neste caso o Joutoramento será anlr
rior ao acto da po,se; que se lhe seguirá immetliatamPilte. 

Art. ()!). Os Doutores, ou Bachareis que forem no
meados directamentc pelo Governo, na conformidade cln 
Art. 65, ajuntarão ao tempo do exercício o quo tin~rem 
nos emprrgos, que deixnrem. O Govemo tombem lhes po
derá mandar pngar, a titulo do indemnisação, a tlifl'erença 
pilra mais, que llws compelir nos empregos qu~' deixão. 
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CAPITULO Yl. 

Do pr&vimento das Cadeiras. 

Art. 70. Os fA~ntes Cathedraticos serão Je nomeação 
Imperial d'entre os Substitutos tln Faeuldnde; propondo n 
Cungrngnção parn este lirn, irnmediatarnente que se der a 
Vill!:<l, os tros que julgar mais habeis. Para que o Gover
no. esteja habilitado a fazer eseolha ar,ertada Jo mnis ido
neo, o Direelor njunlará á prupostn inforrnnção sua par
liculiir sobre a conduda moral, e merito litterario de todos 
os Substitutos da Faeuldade. Os Lentes Cathcdratieos man
darão, pda nH•sma fôrma determinada no Art. 63 iguacs 
informações úcen;a dos mesmos SuiJ>tilutos. 

Art. 71. O Goveruo Imperial, em vista da proposta, 
P de mais informações, achando-a regular c justa, eseo
llwril o Substituto dos lreR da mesma proposta, que julgar 
mais idoneo, tendo attenção não só ao merecimento lit
l<'rario, corno I<Jmi)(Jm ao comportamento moral c civif. 
No caso contrario, por~m a poderá reenviar á Congrega
~·ão , orJena ndo-lhe que proponha novamente; depois do 
que farir a escollw; podendo aiml<J, se o julgar conve
niente, fa..:~-la reeahir em qualquer dos Suustitulos, que en
lcudrr ler 'ido injustamente preterido. 

Art. 7~. Porlt~r.i Jar-so troca das Cadeiras cn tre os 
reSpL·ctivos Lentes Titulares, meuiante requerimento destes, 
informado pela Congregação, que indicará as vantagens, 
ou inconvenientes d<J permutação, em rclaç.ão ao progrcs-;o 
diis Scien<,ias, e uo aproveitamento Jos Alumnos; a esta 
infonn;1ção o Dircctor addicion;)rá, em ollicio sPparado, 
r.s reflexões que entender Jcver fazer. Ao Governo lrnpe
riul eompd<~ ordPnar a troc<J. 

Art. 7:J. A dispo,içiio do Artigo antecedente se ohser
\<Jrú lambem quando, nchando-se vnga alguma Cadeira, 
qunl<pwr do' Calht~dralicos pretenda ser para ella transferi
do; com lauto que o requeira antes de ter sido feita a 
proposla para o provimento. A permuta deste Artigo, e 
do antecedente, poderá igualmente verificar-se, indepen
dente de requerimento dos interessados, ou representando 
a Congregnção em favor de sua conveniuncia, e julgan
do-a o Governo vnntajosn ao ensino; ou por deliberação 
do mesmo Go\erno ouviuJo a Congrega~.ão . 

• 
1 
:·t. 7 'I· Os l.en tes cpw ohti1ercm sua j uLil<Jção, por 
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terem completado 23 annos de serviço, porlcriio ser adnnt
tidos a continuar no ensino da Faculdade, se o requere
rem; COm a gratificação de 800;m annUiiCS: O que Cess:Há, 
logo que o Governo julgue de conveniencia p1eencher a Ca
deira. Os que continuarem no ensino, depois dos 2ti an
nos, não requerendo a jubilação, terão direito a igual gra
tilicação, em quanto bem desempenharem as funeções do Ma
gisterio. 

TITULO 11. 

Do regimen acadcmico. 

CAPITULO f, 

Dos trabalhos acadcmico.~. 

Art. 7n. Os trabalhos academicos comcçarüo no din 
lO de Fevereira, no qual se reunirl\ a Congregnção; n 
continuarão até o dia 2!~ de l)pr.ernuro. Neste uia, ou 
antes, se estiverem concluídos todos os trahalhos da Fa
culdade, n•unir-sc-ba a Congregação; e. resolvidos os nc
gocios pendentes, o Direclor dMá por terminados os tra
balhos do anno. c publicará as ferias por Edital. 

Art. 7G. Puhlicad<Js as ferias , cessarão todas as f une. 
çücs academic;~s; o; que não deverá elllhar<Jç<Jr os trabalhos 
da Secretaria , e os ex;~mcs rias materias prepar<~toriils, que 
~e deverão fazer no princípio do anno, na conformidade 
dcsles Esta lu los. 

Art. 77. O Direclor não pDdorá ausentar-se da séde 
da Faculdade, sem licença do Governo Imperial ; " com 
esta perderá sempre <1 gratificação, que fica pertencendo ao 
seu Substituto, se for Lente. Se for pessoa estranha, alt~rn 
da referiu;~ gratificação, perceberá quantia igunl ú totn I idade 
do ordenado do emprego. 

Art. 78. Fóra dns ferias cstnhelecidas neste Capitu
lo, alêm dos Domingos c dias Santos de guarda, snrão 
~o mente feriados: O'i o ias OC enlrud<', tJesdc SPf;Undn-feira 
até quarta-feim de Cinza; os da Serrwna Santa, desde quinta
feira de Endocnças até sahhado da Allr·luin; c as r{uinlas
fcir<Js, com as cxcr~pções ordenadas neste-. Estatutos; c os 
di;~s de festa; c os de luto Nacional, que for declnrado pPio 
Go,·crno. 
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CAPITULO 11. 

Das habilitaçucs para as matriculas c das Aulas preparatorias. 

Art. 79. Os Estndandes, que quizercm matricular-se 
em qualquer das Faculdades de direito, serão obrigados a 
habilitar-se com os seguintes exames: de latim; francez; 
inglez ; philosophia racional e moral; arilhmclica e geome
tria; rhetorica e poelica; historia e geographia. Para o ensino 
de~ tas male1 ias existirão, no local de cada Faculdade, Ca
deiras com os re~pectivos Professores; e, além destes, tres 
Substitutos: hum para as Cadeiras do latim, rhelorica c 
poctica; (llllro para as de francez, inglez, bistoria e gco
graphia; c o terceiro substituirá as Aulas de arithrnetica 
e geometria; philo,ophia racional e moral. 

Art. 80. Na vacancia das Cadeiras serão ellas occupa
(las pelos respectivos Substitutos. A vaga destes será preen
chida por concur,o, a que presidirá o Director; que ver
sariÍ sobre as hafJilitações para o ensino das respectivas ma
lerias. Serão examinadores os Professores das Aulas para 
cuja substituição he o concurso; e outros tantos Lentes que 
o Director designar. 

Art. 81. No fim do exame de cada candidato, po
dendo ter todos lugar no mesmo dia , ou em dias succes
sivos, o Director, presente o Secretario, fará votar, por 
escrutínio, aos Examinadores, votando elle igualmente, sobre 
o merecimento do examinado- Se he ou não digno do ma
gí~t~~rio, <Í que se propõe'!- Sómcnte os fJUC reunirem 
maioria absoluta de esphcras brancas poderão entrar na 
'~oncurrcncia do Artigo seguinte. 

Art. 8~. Findos todos os exames, se correrá novo cs
r.rul.inio flcerca do merecimento de cada concorrente; sen
do cada hum colloeado na listn dos propostos pela ordem 
de ~11aior nnmero de espheras brancas, que tiver obtido:, 
den'l'- 01~-ha fazt•r declnraçno dos que se aehan•m em iguaes 
círr:uns!arl(:ias. O Direetor en\'Íarú ao Governo Imperial a 
proro:;l;l com as informaçües especiaes, (llle cntcntler con
Hnient,~ dar. O Go\'erno escolherá dos propostos aquclle 
l)llP julgar m<Jis digno. 

Art. 83. As Aulas prcparalorias serão abertas a Hi 
de Fen·reiro, epoclw ern que devcriio terminar os cxa
rnr·,; dos Es!udnnlcs que se Jwhilitúriio em qualquer outra 
p.1rtt; ,,s flU<leS comet;.ariio no dia 15 de Janeiro. Serão 
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encerradas em dia designado pelo Director, que altcnderil, 
para o fazer, ao numero dos Alumnos que frequentárão as 
referidas Aulas, cujos exames devem terminar com os tra
balhos academicos. Sómente por despacho especial do Di
rcctor, e por motivo justificado, poderão ser admiltidos a 
exame, no fim do anno, os primeiros; c, no principio, os 
segundos. 

Art. 8\.. As matriculas das Aulas prcparatorias se farão, 
guardadas as formalidades prescriptas para as da Faculda
de, que lhe puderem ser applicaveis: a taxa será da quarta 
parte. Tamhcm terá applicação á frcquencia dos alumnos 
daqucllas o que se 1letermina a respeito dos desta. Os es
tudantes de que trata a primeira parte do Artigo antece
dente, para serem admittidos a ex:.mes, deverão pagar a 
taxa 1las matriculas de hum anno, a que estão sujeitos os 
quo frcqucntão as Aulas preparalorias da Faculdnde. 

Art. 85. Os Professores das Cndciras preparatorias, 
('Om os respectivos Substitutos, apresentarão ao IJirector no 
fim do anno leclivo, e antes de se proceder aos exames, 
hum determinado numero de pontos das mnterins que ti
verem ensinado; os quaes, de pois de approvados, ou 
modificndos pelo mesmo Director, entrarão em urnas, para 
os examinandos tirarem á sorte, na occasifio tlo exame , 
qual o ponto tlc cada mnteria, em que tleverão ser ar
guidos. 

Art. 86. Aos examinandos de grammatica latina se per
mittirá hum espaço razoavel de tempo para reverem os 
pontos, e fazerem a composição; havendo todo o cuidado 
em r1ue estcji10 separados, e sem auxilio de meios. Igual 
permissão se dará aos de geomdria para pensarem sobre a 
proposicão sorteada ; cumprindo-lhes responder a todas as 
'luestõcs para seu desenvolvimento, c ús proposiçõos subsi
diarias, delinições, e axiomas, que os Examinadores jul
garem necessario: será ,·ngo. o exame de arithmelica. O 
lt>mpo para o estudo do examinando não he contado no de
terminado para a dur.11;iio do exnme. 

Art. 87. l'rcsidirú aos exames, sempre que o possa 
fazer, o Director; c no caso contrario hum dos Lentes, Ca
thcdraticos, ou Substituto, que o mesmo IJircctor nomear, 
e se achnr descmbar;l\'ado dos actos da Fneuldade; ou l'Om 

esfr>s possa o seniço conciliar-se, dada a mlliLJilça das ho
ras: o nomeado niio se potleril rerusar; rumprindo que 
sl'jn a~isaJo COill a dc\id<~ antcccdencia se estiver em fe-· 
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nas. Serüo Examinadores o Professor, e o Substituto da 
Cadeira da ma teria do exame; c no caso de falta, pessoa 
idonca que o Dircctor nomear. 

Art. 88. Os exames dos alurnr.os das Aulas preparatorias 
~erüo feitos, indepeuJente Je despacho do IJirector, se
gundo a ordem das matriculas. Os dos externos porl'm de
verão ser precedidos de despacho do Director, autorisando-os. 
Cada exame durar:í hum hora para os primeiros, c hora 
e meia para os segundos; dcvc11do ha1·cr mais rigor para 
com os destes, que nüo tiverem lr<'quenlado os Lyceos, c 
Aulas publicas; de que lhes cumpre ilprcscntar certidão. 

Art. 89. No lirn do <'Xilrne voturão o Presidente, c 
os Exilminadorcs; lançnndo nn urnn, cada hum a compe
tente esphcra. Aherto o Pscrutinio, huma rsphera preta 
importará desde logo a npprovação- simpliciter-; duas a 
n•provação. Se porêm forem todas brancas, se correrá hum 
outro escrutínio para qunlilicnr a approvaçüo, que ser:í
plenamente- se contin~r ainJa loJas as csphcras brancas; 
c-simpliciter-srja qual for o numero tias pretas. 

Art. 90. Logll depois da voliu;ão o Presidente rs
creverá uo requerimento, de que trata o final Jo Art. 80, 
a nota do resultado do mesmo exame, que ser;i ntisignada 
por 'elle, c pelos dons ExaminaJores; a qual enviará, findo 
o trabalho tlo dia, á Secretaria p(lra ser lançada rrn livro 
competente, onde será novamente assignaJa pelos mesmos, 
para se extrahircm dahi as competentes certiJõcs. 

CAPITULO 111. 

Das matriculas. 

Art. 91. As matriculas começarão no dia 1. o de Fe
vereilo, c continuarão até o dia 10; exeepto as tlo 1. 0 

anno, que poderiio continunr nté o dia j!j. tlo dito mcz. 
ArL ~n. Para a matrieula do primeiro anno os es

tudnntes devcriiro requerer ao Direetor, instruindo o reque
rimento com ccrlitlües de terem sido appro~ados em todos 
os exames, c de terem a iJade completa de 1G annos; 
aprescntanJo iguolmenlc documento tlc haverem pago a 
taxa competente. 

Para as matriculas dos sPguintrs annos aprcsenlarüo 
certidüo de approvação do anno anterior, e tnrnhcrn da paga 
rla taxa re.,pectiva. 

1 

l 
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Art. 93. Al~m das certidões dos exames, feitos na 
conformidade do Capitulo antecedente, não serão admiltidos 
outros documentos para p•ovar as respectivas I.JaLilitações; 
cxceptuadas somente as Cartas de Baclwrel em filtras, pas
sadas pelo Collcgio de l'edro 11, ou por quaesquer outros 
Estahclccirnentos litlerarios, que gozarem, em virtude de Lei, 
de igual privilegio. 

Art. H~. Os exames, em cada hum dos annos da Fa
culdade, deveriio ser feitos onde se tiver vcrilicado a fre
qucncia; salvo se o estudante se sujeitar a exame vago; 
porêrn os exames feitos em huma Faculdade serão válidos 
para outra, provados com Cl'rtidõcs regulares, authentieadas 
t'Stéls pelo Director, a requerimento do estudante; no qual 
declarará este a intenção de mudança, o os motivos della. 

Art. 95. O Director, logo que for requerido, na 
fórma do Artigo antecedente, o tiver authcnticadn as cer
tidões mencionadas, ofliciarú directamcnte ao Dircctor da 
outra Faculdade, cornrnunicando-lhc, publica, ou reserva
damente, o que entender conveniente dizer árerca da con
ducta do estudante, e dos motivos de sua mudélnça: igual 
par~icipação fará á Secretaria t.I'Estado dos Negocias do lm· 
peno. 

Art. 9G. As matriculas se farão segundo o dia em que 
forem apresentados ao Secretario os de>pachos do Di redor; 
regulando-se a ordem dellas pela prioridade da apresenta
ção t.los ditos despachos; ou pela antiguidade destes, quando 
aquella for feita na mesma occasião; ou finalmente por 
ordem alphauctica dos nomes dos estudantes, dada a igual
dade das mais condições. O recebimento dos despachos para 
matricula se fará em hora determinada, e lugar certo, c 
puulico; precedendo Editaes. O Secretario, á proporção 
que taes despachos lhe forem sendo entregues, os numerará. 

Art. 97. As matriculas serão lançadas em livros cs
prciaes para cada anno academico; os livros terão tt)rmo 
de abertura, feito pelo Secretario, por este assignado, e 
pelo Di rector. Os lan~~amen tos se farão á margem esq ucrda 
do livro, ficando em branco a margem direita para se lan<:ar 
a segunda matricula; e para quacsquer outras ohscrvJções, 
tjue para diante forem necessarias. 

Art. 98. As matriculas se seguirão humas ás outras, 
~em ficar de permeio linha em brélnco, c consislirrto na 
declaraçiio do nome do estudante, sua iuade, filiação, c na
turi.lliJadc; assim corno do anno aeadc:nico Ja mutricula, 'J 
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o dia, c nnno ci,·il da mesma; t•scripto tudo pdo Secrr 
tario, que /edwríl o lançaiiH'nlo com sua a~signatura, dP 
pois de assignado pelo estudante. 

Art. 9!1. O matrieulando, a•·hando-se no lugar da 
sétlc da Faculdade, habilitado com os documentos necessa
rios, não podendo compnreecr por motivo de rnolcstin para 
matricular-se, o poderá fuwr por procuratlor, se para este 
fim obtiver permissão do Dircctor, a quem rrqucrerá : o 
qual u concederá somente depois de convt!Bienle, c satisfn
etoria justificação- O dispensado, logo que lhe for possi
\'CI, comparecerá parn assignnr pc,so;dmente. 

Art. 100. No caso do Artigo antecedente, que será 
o unico em que se admittirá matrícula por procurador, o 
estudante conservará a antiguidade do assenlumcnto; sentlo 
considerado matriculado para se lhe contarem as faltas, 
sujeito ás conscqncncias ordinarias destas. Encerradas as 
matriculas, nenhum estuda.nte, Sf'ja qual for o motivo que 
allegar, scril admíttído a rnntricular-se. 

Art. 101. Concluídas as matriculas o Secretario es
crevení o termo de encerramento, que scró por ellc as
signado, e pelo Director. Organisará lambem o mnppa 
geral de todas as matriculas por annos acadcmicos; c csln 
mappa, depois de approvado pelo Direclor, será impresso; 
remctlendo-se ao Governo o numero de exemplares que 
for determinado; c distribuindo-se outros pelos Lentes, c 
funccionarios da Icaculdade; e pelas outras faculdades do 
lmperio: ficará no archivo o numero de exemplares qun 
a Congregação ordenar. 

Art. 102. AIOrn deste mappa gerul, o Secretario for
mará listas parciacs de caua anno academico, para serem 
distribuídas pelos Lentes, c pelos funccionarios da Facul
datle; c orgnnisará tamhern cadernetas parn cada Aula; 
contendo hum numero de folhas igual ao dos estudantes 
nclla matriculados, numeradas, c rubricadas por ellc Secre
tario; com o nome do estudante, do numero correspon
dente, uo alto da primeira pagina; e logo abaixo, em 
linha para li ela, serão cscriptos os mczes do anno lcctivo, 
cada hum no alto de sua columna, que corrcril em linha 
vertical. Os dias do rncz serão estampados na rn<~rgcrn es-
querda, cada hum ern columnn especinl, separados por ; 
linLas transvcrsacs, t1uc cortnriio todas as columnas vt•r- ~.' 
lÍcúeS. J 

Estas catlcrnelas, feitas t'lll duplicnla, st'rão enlrl'gut·s, i 

i 
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Luma ao respectiw Lente, e outra ao funccionario encar
regado de fisculisar a presença dos cstudan tes em cada 
Aula, c nus seus respectivos lugares; o qual nolarú as 
faltas na caderneta, aununciando em yoz alta n." .... au
sente; a fim de que possa o Lente repelir iguul assento na 
que deve ter em frente. 

Art. 103. No fim do anno haverá segunda matricula, 
a qual estará ahcrta desde o dia 25 de Outubro ató o dia 
5 de Novembro; aununciando-se por Edital oito dias antes. 
Esta matricula farse-ha independente de despacho do Di
rector, sendo bastante que o estudante compnrcça na Se~ 
ereta ria, e apresente documento, por onde mostre ter sa
tisfeito o imposto respeeti,·o. 

Art. 1 0~. :Esta segunda matricula potlerá fazer-se por 
procuração, veri!lcando-se o caso do Art. 9!5. De qualquer 
modo que seja etTcctuada, será maut:da a antiguidade da 
primeira matricula; devendo ser lançl!da na margem direita 
do livro das matriculas, na linha correspondente ao nome, 
quo deve estar ;Í margem esquerda; declarando o Secretario 
achar-se pago o imposto; datando o assentamento, quo as
signará com o estudante. 

Art. 105. lle nu lia toda a matt icula efi'cctuatla com 
documento falso; e são nullos todos os aclos que a ella 
se seguirem; ficando porêm perdidas as quantias dus taxas 
pagas; além das penas em que incorrer o falsificador. 

Art. 10G. A falta da segunda matricula fará perder o 
anno, sem direito <Í restituição do respccli1·a taxa. O Go
verno port'm podcrit alliviar o c:;tmlantc desta pena, se 
outro motivo não tiver havido para a perda do anno, jus
tificada a causa que a moli1ou. No caso de se ter verifi
cado a pena em consequencia de faltas em numero sulli
ciente para fazer perder o anno, mostrando o estudante 
serem provenientes de molestia, ou de outra causa attcn
divel, o que justi!lrará perante a Congregação, se lhe ba
ver(t em conta, l:J matricula Jo unno seguinte, a lnxa paga 
do auno perdido. 

CAPITVLO n·. 

Dos e:rercicios escolares 

Art. 107. As Aulas serão abertas no dia 1. o de F1~
verciro; c se fecharão no ultimo dia de Outubro. Serú 
feriado o Jia Je quinta-feira de cJda semana, excepto 
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quando na mc,ma houver outro, por qualquer mofi1o quf' 
soja. 

Art. 108. Logo que se puhlicarem estes Estatutos, 
as Congregações formarão projectos de Ucgulamento, que 
subrr.etterão á approvação do Governo, para distriLuiçãu das 
horas das Aul;;s de todos os ao nos da faculdade, a fim de 
que se concilie o exercício do ensino com a possibilidndc 
Jo comparecimento Jos estudantes , c com a capaciJaJc do 
cdificio, 

Art. 10~. No dia 10 de Fevereiro se reunirá a Con
greg;:t~úo para verifit.:ar a pn!scnça Jus Lentes, e ~c Jis
triLuircm os Substitutos pei:Js Caueiras, cujos Titulares es
tiverem impedidos. Estas substituições se farão por oruern 
do Dircctor, quando a vaga, ou impedimento occorrcr no 
Jecurso do anno. 

Art. 110. Os Lentes leccionarão em todos os dias 
uteis da semana, Cada lição durará huma hora para o 5.• 
anno, que tem tres Aulas ; e para os outras hora e meia ; 
designando os Lentes, na prirocira parte do tempo, os es
tudantes que quizerern ouvir sobre a lição do dia ; e ex
plicando a do seguinte tlo resto Ja hora. No ultimo dia 
util de cnda semana haverá sabbatina sobre as matcrias ex
plicadas duruntc ella; o Lente poderá addicionar-lhes algum 
ponto, que tenha relação com as mesmas materias. • 

Art. 111. Para esses cxert.:icios serão designados trcs 
dcfendcntes, e seis arguentcs; tirndos todos á sorte pelo 
Porteiro, de huma urna, que existirá sempre em poder do 
Lente, c que será aberta na occnsião; na qunl estarão os 
nomes de todos os discípulos da Aula.- A cedula sorteada 
será immediatamenlc cntrrguc no Lente, que poderá dis
pensnr qunlquer dos sorteados, substituindo-o por nomeação 
~ua; e podcra mesmo prescindir Je todo o sorteio, no
meando, se entender cornen icn te, os nrguen ll's, c defcn
clcn tes. 

Art. 112. As prelecções deverão rcenhir sobre compen
dios certos, c deterrninados; ou compostos pelos proprios 
Lentes, ou adoptados d'eutre o,; que ja correm impressos, 
precedendo porêm a approva{·ão Ju Congregação; a tJUal 
poderá dar prefercncin a outros, se assim o entender a 
hem do aproveitamento dos nlumnos. ,\ rs('olhn dos com
pendios será communicnda ao Governo, e dqwnderú de sua 
appro\'ação. 

Art. 1U. Nas prelcr·çÕl'S se ue\l'rú dur LPdas as ex-
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plica\·ões, que forem necessarias, ou pnra mais facil com
prchonsão da maleria, quando mui laconica, ou confusa
mente exposta no compendio; ou para correcção de dou
trina erroneamente sustentada, ou menos conforme com os 
progressos da Sci1•ncia; ou ainda para conhrcimcnlo dos dif
fcrentcs systemas scientificos, que possa influir na intclli
gencia do assumpto que se tratar. 

Art. 1 U. Quando, apczar das explicações, ou por 
falta destas, o> estudantes não comprchcndcrem algum 
ponto, poderão propor suas duvidas ao Lente, verbalmen
te, ou por cscripto, pedindo precedentemente, c com res
peito, a nrcessaria permissão. O Lente no mesmo dia, 
ou no irnmcdiato, explicará o objecto na Cadt>ira; procu
rando resolver as duvidas aprescnl11das, c esclarecer a intel
ligencia de seus diseipulos. 

Art. 11 ti. Os Lentes, quando impedidos, deverão ha
bilitar os Substitutos com os esclarecimentos neccssmios para 
o desempenho do ensino, na parte que diz respeito ao co
nhecimento dos alumnos c :ís materias do compendio já lcc
cionadns. 

Art. 116. Durante o anno lcctivo, c em cpocbns se
paradas, dando-se combinação entre os tentes do mesmo 
anno, para evitar a simultaneidade, escolherão estes dons 
pontos, tirados das materins já explicadas; e ordenarão aos 
estudantes, que, dentro de hum mcz, sobre cada hum 
delles apresentem huma dissertação cscripta. O assurnpto, 
depois de lidas, c cuidadosamente examinadas todas as dis
sertações pelo Lente, que cscreverú em cada h uma o seu 
juizo, será uada para h uma sabbatina cxtraoruinaria. Estas 
dissertações serão presentes aos Examinadores no acto do 
exame do respectivo anno. 

CAPITUJ.O V. 

Dos exames academicos. 

Art. 117. A Congregação deverá reunir-se no dia 7 
de Novembro, ou no anterior, se aquelle for feriado; para 
julgar definitivamente as habilitações dos estudantes para 
os respectivos exames. 

Art. 118. O Porteiro , logo que se fecharem as aulas, 
apresentará ao Secretario as cadernetas de frequcncia dos 
estudantes, tanto t~s que tiverem sido notadas por clle, 
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corno por qu~csquer outros funccionario5 incumbidos de 
coadjmnr este ~erviço ; dellas extrahirá o rnPsmo St•cretario 
huma lista dos que tiverem commettiuo faltas , com decla
ração dos dias em que forão dadas. Do livro dns matrí
culas cxtrahiní igualmente outra lista dos que não compa
recêrâo para fazer a do fim do an no. 

Art. 119. Beunídn a Congregação, o Secretario apre
sentarú os trabalhos do Arligo antecedente com as compe
tentes provas; c á vista delles, combinados com as notas dos 
respectivos Lentes, attendídas as faltas que estes houverem 
abonado; e cxcluíuos os estudantes que jú tiverem perdido 
o anno, segundo as decisões dns sessões mensacs da Con
gregação, Arts. 203 e20i), esta dieidirá quaes os estmlantes 
que ficão hahilitauos para serem admittidos a exame, o qual 
terá lugar pela ordem dns reiipectivas matriculas. 

Art. 120. Concluído o que determina o Artigo ante
cedente, n Congregação designará os Lenles Cathcdraticos, 
e Substitutos que del'âO ser Examinadores, em todos os anno5 
da Faculdade: para os impedimentos, que occorrerem du
rante os exames, o Direclor indiearú a substituição. 

Art. 121. No primeiro, c segundo anno os estudan
tes serão cxaminndos por turmas de quatro; nos outws 
ntmos o seriio singularmente. 

O Secretario organisará huma Jista gerat dos que de·· 
verão ser admittidos a cxnme, com divisão das turmas, 
e dcsignaç.ão dos Examinadores, eru eadn anuo aeademico-: 
esta lista será publicada por Edital. 

Art. 122. Os exames recahírão sobre pontos, accom
modados ás ma terias do a n no; os quaes serão sorteados 
24 horas antes: nos dous ultimas nnnos haverá mais huma 
dissertação, feita pelo estudante sobre hum ohjeclo analogo 
á mntcria do ponto. Estes pontos deverão ser organisados 
pela Congregação, na mesma sessão da habilitação dos es
tudantes; ou se não houver tempo, no dia immediato, 
sendo para csto fim convocada: pnra a sua formação se 
observará o segui n to. 

Art. 123. Os Lentes comporão os pontos de suas res
pectivas Aulas, deduzindo-os dos compendias adoptndos, e 
organisando-os sobre as materias explicadas. Os do mesmo 
anno combinarão entre si sobre a reunião dos pontos par
ciaes de suas respectivas Cadeiras, comprehendido o da dis
sertação, para os dous ultimas annos; de modo que todos 
formem hurn só ponto, contido em h uma só cedula. 
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Art. 12!f.. Os pontos, na sua totalidade, deverão 
abranger todas as malerias explicadas no anno, e serão dis
postos de modo, que h uns não offereção mais difliculda
des do que outros, attendendo-se para isso á natureza dos 
assumptos, e ás questões intrincadas, que estes encerrem. 

Art. 125. Os pontos, assim organisados, serão apre
sentados á congregação pelo Lente mais nnligo do anno; a 
qual, examinando-os, poderá, ou approva-los, taes quaes 
forem propostos; ou fazer-lhes modificações; havendo todo 
o cuidado em que sejão iguaes, quanto for possível, no 
numero c na amplidão das ma terias diffi"ceis e complicadas; 
principalmente na combinação das que pertencem a dilfcren
tes Cadeiras. O Go\'crno fica autorisado, quando o en
tender conveniente, a estabelecer os exames vagos em todos, 
ou somente em alguns annos. 

Art. 126. Para os exames, ou por turmas, ou singu
lares, haverá trcs Examinadores; cada hum dos qunes, na 
primeira hypothese, arguirá por espaço de 20 minutos; c 
na segunda poderá arguir até meia hora. No ultimo anno 
porém, serão quatro os Examinadores; arguindo o Presidente 
sobre a maleria da dissertação; o que no 4. o anno com
petirá lambem ao Lente a cujo ensino pertencer o ohjecto 
da mesma dissertação. Em todos os exames a argumenta
ção começará pelo mais moderno dos Lentes. 

Art. 127. Senirá de Presidente dos exames o Ca
thedralico mais antigo do respectivo anno; e, na falta de 
algum destes, presidilíÍ sempre hum Cathcdralico de prcfe
rcucia a hum Substituto; guardando-se a antiguidade em 
cada huma das classes. O Presidente tomará a prcccdcncia 
nos assentos, c perguntará em ultimo lugar. No acto do 
ultimo anno occupará a Cadeira, devendo estar revestido 
com suas insígnias doutoraes. 

Art. 128. Terminado cada exame, c introduzido o 
Secretario, fechar-se-ba a porta da sala, c os Lentes pas
sarão immcdiatamcntc a votar, guardado o mesmo melhodo 
prcscripto no Art. 89, com as seguintes modificações: 

1. a No caso de serem quatro os Examinadores, duas 
espheras pretas no primeiro escrutínio importão tamhem 
approvação- simpliciter. 

2.• Ao Secretario compete escrever immediatamentc no 
competente livro, que consigo conduzirá, o termo da vo
tação, flUC as,ignar<Í com o Presidente e mais Examinadores, 
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Nos exames por t.urrnns se procederú iÍ \'Otação separn
Jamcnte ácerca de cada hum. 

Art. 129. No caso de falta inesperada de algum dos 
ExamiuaJores, será clle imrnediata~uenLc sLhstituiúo por 
nomeação Jo Dircctor. Se esta não puder verificar-se a 
tempo, o exame será adi:.Hio. 

Art. 1JO. O estudante, cujo exame for <Hliado, na hy
pothese tlo Artigo antcccuente; ou o que por nwtivo jus
tificado perante o IJirel'lor, não pude,· fazer ilcto no lugar 
que lhe compete, on aqut>lle que, li') lllfllllCnto llH'SilHJ Jo 
acto, for iiSsaltado de rno!<'stia <JUe <l impm;sihilitc Je con
tinuar, sendo esta j uslilicalla perante a Congregação, sed 
admitlido novamente a exa111e, ou depois de coucluiJos 
todos os do seu anno; ou no principio do anno scguillte, 
se não couber no tempo, saho se o lhrector julgur de 
equidade, que seja adm ittidP a ex a me cxtraord iuario, sem 
preterição <.la ordem desigu<~d a. 

Art. t:H. O e,tuJanlc que nãc co;'' i arccer para tiwr 
ponto' ou para fazer aclo uepois Jc o tirar; ou se retirar 
depois do acto conwçad(), sem justificar moleslia , ou outra 
cnusa de natureza urgenl. ', se rcpUti.lrá ler perdido o anno. 

Art. 132. Sempre que o estudante deixar de fazer acto 
com perdimento do anno, ou sem elle, o Dircctor o eom
mnuicará á Congregação na primeira sessão. No caso de 
i.1 ansferencia do a elo serão Ex:11ni nadores o::; mesmos Len
tes, que o serião se clle fosse feito na cpocha competente; 
excepto se estes não estiverem presentes, ou se acharem 
impedidos; nomeando, neste caso, o Dircctor os que os 
devão substituir. 

Art. 133. Será perrnittido aos estudantes approvados 
simplesmente, matricularem-se ue novo no mesmo anno; 
nc:•tc caso, scnuo approvados plenamente, ficará como não 
subsistente a nota <.lo anno anterior, fazendo-se nella a 
compctcnfrJ declaraç(w para não ser mais mencionada. Esta 
disposiçiw não poderá ter lugar nus seguintes casos: 1. 0 

encerradas as matriculas; 2. o desde que o estudante tiver re
cebido o grilo de Bacharel, no anno em que este tem 
lugar. 

Art. 134. Os estudantes que forem reprovados duas 
vezes no mesmo anno, ou tres veze:; em annos uiflerentcs, 
não serão mais admittidos á matricula nas duas Faculdades 
de Direito. 
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CAPITULO VI. 

/Jas conclusões magna~. 

Art. t:J:J. As eonclusões magnns consistirão em su~
lcn!ação publica de theses, organisatlas na conformidade 
destes E,talutos; senuo acompanhadiJS de h uma dissertação 
sobre hum ponto formado pela Congregação do modo se
guinte. 

Art. 13G. Todos os annos formar-se-hão, d'entre todos 
os Lentes, por o ruem de antiguidllde, duas Com missões de 
tres memhros C<1da huma. Na sessão de 10 de J<'cvereiro 
o Secretario filrá aviso úqucllcs a quem o serviço tocar por 
escala. Cada humil das rrf·~ritlas Comrnissões formará tantos 
pontos , yuanlos forem o,; doutorandos, excepto se estes 
forem trcs, formando-se neste caso quatrQ pontos; c se 
forem dous, ou hum, formar-se-hão tres. 

Art. 137. Na sessão o r di na ria do mez de Março sérão 
apresentados os pontos f1 Congregação; a qual poderá ou 
approva-los, ou substitui-los. Jsto feito, os doutorandos, 
osquaes devem ter sido avisados com an tecedcncia pelo Se
cretario para comparecerem, serão introduzidos, e occupando 
oscom peten tes assent0~ , torna r-se-h a publica a sessão. 

Art. 1a8 O l>irector lançará os pontos em huma 
urna , cscriptos em papel Ja mesma ctJr, com as nJesmas 
dimensões, e dobras; c cada hum dos doutorundos, ú me
dida <]Ue forem sentlo chamados pelo Secretario, tirará hum 
ponto; o ljUal scrú objecto Je sua dissertação. 

Art. Ll9. As thcses, com o dissctlação, não poderão 
ser sustenta das peran tu n Faculdade sem serem 11ré, ia, e 
competentemente approvadas. Para este fim, estando as~i
gnadas pelo seu autor, serão entregues, ainda mnnuscriptas, 
a hum Lente para examinar, se se achâo couformes com os 
preceitos destes Estatutos; ou se contêm alguma doutrina 
contraria ú Heligião, ú pessoa do Imperador, á Constitui
ção , e é:Í morul. 

Art. UO. Pura cada thrse se designarú hum Lente, 
começando pelo mais mOtlerno. O Secretario participará no 
doutorando qual he o Censor , que lhe toca. Se o Lente 
reconhecer que as thesrs estão conformes com os Estatu
tos, c se não encontrar proposições repro,·adas no Artigo 
antecedente, escrever:í uo lim por baixo da assignatura Jo 
autor- r-\nlllinadac; !' !'OITenle'; --e pomlo a da la assignariÍ 
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Se port-m tiver al3uma objeq·ão, que julgue Jcver fawr , 
procurará entender-se com o doutorando; o qual, confor
mando-se com as ohservações da censura , escreverá as emen
das por sua propria letra, sc0uinuo-sc o despacho supra, que 
será entregue ao Secretario, para tomar o competente termo 
de censura , e restituir as theses ao autor. 

Art. 141. Se o autor por~m não concordar com as 
observações do Censor, poderá requerer ao Director para 
nomear mais dous, os quaes com o primeiro resolverão de
finitivamente. 

Art. 142. Approvadas as theses, com emendas ou sem 
ellas, voltarão Jepois Je impresstJs ao mesmo Censor; o qual, 
achando-as conformes com o original, que as acompanhará, 
escreverá no alto da primeira folha, em hum dos exemplares 
-Vistas-; e pondo a competente data, as assignará. Se 
as não achar conformes declarará , no fim, que não po
dem ser sustentadas perante a Faculdade pelas alterações en
contradas, as quaes deverá a ponta r. 

Art. 143. Desembaraçadas as theses com a nota da 
primeira parte do Artigo antecedente, serão entregues ao 
~ecretario, em numero de exemplares fixado pela Con
gregação , para os distribuir na conformidade de suas de
terminações; ficando no Archivo o exemplar em que se 
lançou a referida nota. 

Art. 144. O Secretario, recebendo as theses com o 
exemplar notado , dar<Í parte ao Director para assignar o 
dia das conclusões magnas , attento o numero dos douto
randos. O mesmo Secretario publicará por Edital o dia 
marcado; e, quando houver mais de hum , formará hum a 
pauta de todos. 

Art. 145. As theses serão impressas ás expensas do 
doutorando ; e o frontespicio das mesmas conterá simples
mente o seu objecto e fim; e o nome do autor : não será 
mudado depois da 5ustentação publica. Serão ellas entre
gues ao Censor até o dia 1 G de Outubro ; e se o forem 
depois , o autor perderá a antiguidade que lhe compele 
pela sua matricula entre os doutorandos do mesmo armo. 
O Censor, ou na primeira apresentação das theses para a 
censura , ou na segunda para a confrontação com o ori
ginal, deverú dcsern!J,lr;~ra-las dentro em oito dias. 

Art. 1HL ~e as :JCses, depois de impressas, nüo 
combinarem com o original approvado; e as alterações fo
rem de natmeza Uio grare, qne o Cen~or entenda que o 
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autor torna-se merecedor de mais severa Ollvcrtcncia de 
seus deveres, alêm da nova impressiio; ou se o douto
rando, entregando ao Censor, c ao Secretario os exempla
ces impressos na conformidade da censura, fizer todavia 
circular no publico outros exemplares com tloutrina diffe
renle; o mesmo Censor, ou qualquer dos Lentes, dará 
parte ao Director para comocar a CongrPgaç;ío, a qual 
tomará conhccimCllto do facto. 

Art. 147. Verificada qualquer tias hypolheses do .\r
ligo ante~edentc. a Congregação poderá condcmnar o dou
torando, ou a perder a antiguidade (]UC lhe compete, on 
a compor no\'as theses; podendo, em hum, e outro caso , 
suspender sua sustentação por seis mczes até hum anno; 
ou a ser reprehcndido pelo llircclor em pre~ença da Con
gregação, perante a qual será chamado. 

Art. t ~8. Se o~ Censores npprovarem theses , que nJo 
estejão nos termos dos Artigos 135 c 138 destes Estatutos , 
o Director dará parte <Í Congrcga~ão; a qual, reconhecendo 
a exactidão da accusaçiio, prohibiní a ~nslenlaç<ío de seme
lhantes theses; e levará tudo ao conhecimento do Governo, 
que poderá mandar rcprchendcr os mesmos Lentes, c sus
pende-los até seis mczes com privação de onlen;ulo. 

Art. 149. Para o acto das eonclusües mar,nas formar
se-hão turmas de sote Lentes, comprehendidos os Substitutos, 
sendo estes sempre em menor numero: em a miJas as clas
ses se guadaní a ordem da antiguidade nas nomeações; 
voltando-se aos mais antigos para completar as tnrmns, 
logo que os ullimos n<ío bastem. () mais antigo dos Ca
thedraticos occupaní a calhedra, c presitliní ao ado, reves
tido de suas insígnias dontoraes : todos argurnentarfio, 
por espaço de meia hora cada hum; c tocad ao Presi
dente ·argumentar em ultimo lugar, c sobre a dissertação. 

Art. t ;)(}. Terminado o a c to, fecha tia a porta , os 
tentes , incluído o Presidente , presente o Secretario, vo
tarão da maneira prescripta para os exames tios aclos pe
quenos. Se faltar hum 01,1 mais Lentes, avisado immcdia
tamen!c o !Jireetor pelo mais antigo dos presentes, nomear;Í 
quem o substitua; c se a 5uhslituiçii o niio ~c puder vcri
liear no mesmo dia, ficaní o neto llim~ritlo para o seguin
te; conservando o doutorando sua antiguidade. Se a falta 
for proveniente do defcndcntc, obscrvar-sc-h;io, no que 
for applicavcl, as disposiçücs dos Arts. 1 :w a 1 ;3:! destes Es
tatutos. 
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Ait. 151. O doutorando ficará habilitado para receber 
o gr<Ío , se obtiver approvação plena , ou simples por ter 
recebido huma esphera preta. Quando porém a approva
çiío simples proceder de mais de huma esphera preta, não 
será admittido a receber o gráo sem que defenda novas the
ses , com as quaes se observarão as mesmas formalida
des; e se nestas obtiver ainda a mesma votação, não po
derÍI defender terceiras. O mc.smo succedcrá em caso de 
reprovação, ainda nas primeiras conclusões. 

Art. 152. O aeto das conclusões magnas se regulará : 
1. • pela antiguidade do gráo de Bacharel; 2.• pela ordem 
da apresenta~~;io. Para ser admittido a elle o pretendente 
n'quererá ao llirector com a Carta de Bacharel; ou publica
fórma desta, justificada a sua perda, ou impossibilidade 
de apresentação; e com certidão de approvação em todos 
<JS annos. Não poderá ser admiltido o que tiver soffrido 
reprovação em algum dos ditos armos, ou approvaçllo sim
Jlliciter em mais de hum. 

CAPITULO YII. 

Da collaçiío dos grúos acadcmicos. 

SEf.ÇÃO 1.• 

Do g1·âo de Bacharel. 

Art. 15~. O gráo de Bacharel será conferido depois 
·do exame do 5." anno. Sendo approva!Jos os alumnos , 
·com npprovaçiío , ou plenn , ou simples, serão introduzidos, 
depois de acabados os trabalhos do dia , os que durante 
elle tiv-erem feito acto ; annunciando-se antes a natureza 
da votaçfio, para que o alnmno , no caso de approvação sim
ples, pos~a decidir-se sobre a repetição do anno, Art. 1a3. 

Art. t 5~. O mais antigo do bacharelandos , se estes 
forem mais de hum , pela ordem da matricula, prestará ju
ramento sobre o livro dos Santos Evangelhos, nas mãos do 
Presidente do acto; o qual lhe conferirá o gráo de Bacha
rel, pondo-lhe na cabeç.a a sua propria borla. Seguir-se-hão 
cJepois os outros, com as mesmas formalidades, mas refe
rindo-se ás palavras do jnramcnto anterior dirão -assim 
o juro. -A' collaç.ão llo grão devcrflo estar presentes os· 
Lcnles C\amintulores. 
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Art. 155 A falta do comparecimento no mesmo dia 
para tomar o gráo fará perder a antiguidade , excepto se 
for justificada por acommetlimento repentino de molestia ; 
o que deverá fazer-se perante a Congregação. O estutlante, 
que for approvado por maioria simples, terá tres dias para 
tomar o gráo, sem incorrer na pena mencionada. Tomado 
o gráo, se passará Carta de Bacharel nos termos tleela
rados no fim destes Estatutos. 

SECÇÃO 2. a 

lJo gráo de Doutor. 

Art. 156. Defendidas as theses , o Dircetor • a pc · 
dido dos doutorandos, marcará o dia para o recebimento 
do gráo de Doutor; o ·qual se fará publico por Edital, con
vidando-se 11ara o acto solcmnc todos os Lentes , Substitu
tos, e os Doutores que constar existirem no lugar. Estes 
convites serão expedidos pelo Secretario. 

Art. 157. O doutoramento terá lugar na sala dos 
netos grandes da Faculdade, occupando a Cadeira o Dire
ctor ; c o doutoral os Lentes , e substitutos , por suas 
antiguidades no magisterio ; e os demais Doutores pela an··· 
tiguidade do grão , em igualdade de antiguidade ter<Í precc
dencia a idade. Todos comparecerão revestidos de suas in
signas doutoracs. Na concurrencia dos Lentes, c Doutore~ 
de ditferenles Faculdades, precederão entre aqucllcs os Lentes 
em cujo recinto se celebrar a solemnidadc. Os demais Dou
tores se confundirão , guardada a regra geral das precc
dencias. 

Art. 158. O Secretario terá assento particular em lugar 
conveniente, c. o Porteiro, Dedeis c Continuos, com seu~ 
distinctivos, se conservarão de pé em lugares pruprios. Ha
verá assentos para as pessoas que concorrerem ao a c tu. 

Art. 159. O doutorando, assistido de hum l'aranyrn
pho, que será por clle escolhido entre os Lentes c Douto
res, e recebido ;Í porta principal do Edificio pelos Bedcis , 
se recolherá ;Í sala que lhe tiver sido destinada , pnra 
dahi ser conduzido á dos doutoramentos , onde se acharâ<l 
collocada!!, em lugar proprio, duas cadcirns para clle e seu 
Paranympho, que lhe dará sempre a direita. 

Art. H)O. llcunida n Faculdade, com todos os üou·
torcs presentes, nu sala tias cunfcrenuias, o Di redor se 
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llirigir;Í com ella pnrn a sala dos donloramcnlos; onde , 
rollorarlos todos em seus respectivos Jugare~, seriÍ introrlu
zido o rlnnloranrlo pP!o Secretario, prceerlitlo c~lc do Por
lr~im <' dos Hcdei~, trazcnrlo o mesmo doutorando o ea
Jlt'llo IJIIC dercrit ter recebido rln Paranympho; e ambos liC 

dirigido para os lngares que lhes tiverem sido destinados. 
Art. H i l. ~ eguiNc-ha depois a prcsta..:ão do juramen

to , nas miios do Direclor , de jrwlhos , c com a mllo di
reita no livm dos Santos EYilngelhos, segundo a formula 
pelo ~ierrctario apresentada ; e !'emprc aeompanhado o dou
torando pelo seu l'aranJmpho. 

ll<~pois deste acto, c consenando-sc ainda todos em 
J)Ó , receberá o doutorando , na mesma posiçiio , o gráo 
de Doutor, pondo-lhe o Director a borla n:1 eabeça, c o 
nnnel no dedo. 

Art. 162. Conferido o gráo , se assentarão todos ; ·c 
o novo Doutor irá assentar-~c 110 doutoral em lmm lugar 
de honra , que nesse dia lhe ~~~r<Í reservado , irnmediato 
ao Lente mais moderno c aeima de todos os llontores que 
presentes se acharem; npezar de ser o mais moderno: o 
Paranympho irá tomar o lugar que lhe compete. 

Art. 1G3. Em seguida o ParanJmpho, em hnma hrevc 
oraçfío, recommcmlaní <lO noyo Doutor todo fl fervor na 
cultura das lei r as ; dopnis do que, este, do lugar onde 
estiver, e em pt: , reei ta ri~ onlra ora~ão analoga ao ohjecto; 
a qual dcvcní ter apresentado com anteccdcncia ao Dire
ctor, nfio a podt•rHio ler sem seu rwnscntimento. 

Art. HH. O Ser:relario da Faculdade lavrimí termo do 
acto, que scriÍ assignado pelo Dircetor, e pelos tres mais 
antigos Ll'ntr~s presentes; e na primeira sessão da Congrc
ga~·fio o apn~~entarcí pnra ser inscri1lo na ada. Iste termo 
!iCI'iÍ lavrado em Jivm proprio para os actos dos doutora
menfo.;. l.avratlo o lermo, se passará Carta de Doutor. 

,\rf. 1 G:í. Se mnmrrer mais de hum doutorando no 
llH''rno dia , ~erii:J todos introduzidos juntamente. O pri
meiro pn~star:í o juramento por e:'i.tenso; e os outros, ob~ 
serradas as mesmas rorrnalirladcs, dirão simplesmente -
assim o juro;-- c n cada hnm singularmente será con
ferido SUITCssivamcntc o gr;Ío. J\cssc caso cscolhcr;ío entre 
:-i o orador; c rcrilar:í' la111hcm o ora~iio do Art. JG3 o 
!'aranyrnpho que a~;sistir n maior numero de doutorandos; 
011 , r•m i~ualdarlc dt~ circun~lancws, aqucllc que por cllcs · 
mc~ruo f'lr e~colhido. 

i 
I 
I 
l 

·' 
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Art. 1 f.ü. Os Doutores não poderão trazer borla , e ca
pe !lo senão nos actos da Faculdade, c dentro de ~cus 
proprios cdificios. Desta regra são exceptuadas somente as 
solemnidades nadonaes, em que por especial concessão Im
perial forem honrados as J<aculdadcs com autorisação de 
comparecerem em corpo, ou de mandarem Commissões de 
seu seio, ou mesmo compostos de Doutores llllC as repre
sentem. 

Art. 167. Nos a elos da Faenltlade , sempre que os 
Lentes occupem o doutoral , a clles se poderão incorporar 
no mesmo doutoral, os lloutores que comparecerem; to
mando porêm assento immcdiato áquelles , ainda que scjão 
mais antigos em griw; c guardando entre si suas respecti
yas anliguidades. Se os Lentes estiverem no doutoral com 
as insignitts doutoraes, os Doutores não serão ;ulmillitlos 
no mesmo, sem que se apresentem igualmente com ellas. 
Não são cornprehendidos nC3ta regra os actos em qne só 
aos Presidentes se prescreve o uso das insígnias, n<io senllo 
a este obrigados os outros Lentes que funccionarem. 

CAPITULO VJIJ. 

Da disriplinn academicn. 

SECÇÃO 1." 

na resident·ia dos l.entrs. 

Art. 168. Em easo algum os Lentes perceberão as 
gratilieações, que lhe são nesll's E,;tatutos marcadas, sem o 
t~xercicio da respectiva Cadeira; c somentn lerão direito aos 
ordenados, quanclo faltarem por moti,·o justifi::ado de mo
lestia. · Os que alcan~·arem licença do Governo, pelo mes
mo motivo , poderão igualnwAte receber o ordenado até 
seis mczes; mas se a lict•nça for por outra qualquer raziio, 
perderá o licenciado o quinto do ordenado: a gratifica
ção pertencerá em touo o eaw ao que o subst1tuir. Fúra 
destas hypolhcscs ccgsar1io os vencimentos, qualquer que 
seja a causa da falia. 

Art. 169. O llirerlor ht~ o eompclenle para julgar da 
justificação das faltas do:> Lentes, ou continuas , ou intcr
polladas; dirigin!lo-lhc pnra esse fim o justilicanto huma IW
tiçilo motivada. Se o Dirndor 1'11 tPndcr eonvl'n ien te , m;m-
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duril juntar atlcslados de Facultativos, que provem a alle
gaçao. As faltas durante as Aulas , deverão justificar-se 
até o terceiro dia depois que forem dadas , 11 se continua
rem no terceiro dia depois da primeira , justificará o Lento 
seu impedimento ; repetindo esta jiJstificação, ou no fim 
das faltas; ou , continuando ellas , quando tiverem do 
receber seu~ vencimentos. 

Art. 170. As faltas, que n5o forem justificadas, im
portão a perda dos correspomlentes vencimentos; e o tem~10 
dellas não será contado em caso algum. 

Art. 171. As faltas dos Lentes ás Congregações serno 
igualmente contadas como as que fizerem ás Aulas; por~m 
na razão dupla. 

Art. 172. Na Secretaria da Faculdade haverá hum livro 
em que o Secretario escreverá o dia de serviço, ou de li
ções, ou de exames ; no qual se assignarão os Lentes pela 
ordem que comparecerem, lmns depois de outros, na 
mesma linha , sem ficar branco em meio. 

Art. 17a. O Secretario á vista do livro de presença , 
de que se falia no Artigo antecedente, das cadernetas do 
ponto das Aulas, o de outras notas que haja tomado sobro 
outros quacsquer actos acadcmicos, organisarú a lista das 
faltas, que forem dadas durante o mez; e apresentará ao 
Director até o terceiro dia do mez seguinte : o Dircctor 
abonará as que tiverem em seu favor as condições justifi · 
cativas. · 

Art. 174. A decisão do Director, sendo desfavoravel, 
será communicada dentro em 3 dias pelo Secretario ao in
teressado ; o a este serão concedidos outros tres para apre
sentar sua rnclamação ao mesmo Director, o qual a po
derá reformar. 

Art. 17ti. Se não for reformnda a decisão do Dirc
ctor , ser;1 adrnittido recurso dentro em tres dias , conta
dos da intimação, para o Ministro c Secretarill d'Estado dos 
Ncgocios do lmperio ; o qual decidirá definitivamente. 

Art. 176. Se não se apresentar reclamação , ou não 
se interpuzer recurso, segundo as bypolhcses dos dons Ar
tigos antecedeu tes, o Director mandará lançar as faltas em 
livro para isso destinado; para se terem em lemhrança nas 
occasiõcs proprins. 

Art. 177. Os Lentes Cathedraticos, ou Substitutos, 
que deixarem de comparecer , para exercer suas respcctivàs 
funcçõcs aeademicas , por espaço de seis mezcs , sem que 



{ 12!) ) 

alleguem perante o Director motivo que justifique a aus{'n
cia f incorrerão nas penas do Art. 157 do Cot.ligo Criminal; 
e se a ausencia exceder de hum anno , se reputari1 terem 
renunciado ao magisterio; e a cadeira , ou a suhstituiçiio , 
será julgada vaga , e provida do · modo prescriplo nestes 
Estatutos. 

Art. 178. O Lente nomeado , Substituto ou Cathe
dratico , que dentro do primeiro espaço de tempo niio 
comparecer para tomar posse , sem communicar ao Dire-
ctor a razão de sua demora; ou, caso o communique , não 
sendo esta justificavel, ficar:í sujeito á pena do perdimento 
do direito que lhe deo a nomeação; o que dependerá de 
decisao Imperial. 

Art. 179. Expirados os prazos dos dous Artigos ante
cedentes, na hypolhese do primeiro dclles, o Direclor con
vocará a Congregação; a qual, tomando conhecimento do fa
cto f com as circunstancias que o acompanharem , julgará 
se tem lugar ou niio o processo; expondo com miudeza 
os fundamentos da decisão que tomar. Sendo affirmativa a 
decisão da Congregação , o Director a remetterá , por copia , 
extrabida da acta, com todos os documentos que lhe forem 
relativos , ao Promotor Publico da Capital da Provineia 
para intentar a accusação perante o Juiz de Direito , com 
recurso para a Relação do llistricto ; c dará parte ao Go
verno assim da decisão da Congregação , como do resul
tado do processo, quando este tiver lugar. 

Art. 180. Na hypothese do Art. 178 porllm, veri
ficada a demora da possp, c decidida a procedencia ou 
improccdencia da justificão allegada , se alguma tiver sido 
feita , se enviarit participação ao mesmo Governo para final 
decisão. 

Art. 181. Os Lentes se apresentarão nas suas res
pectivas Aulas, e nos actos acndemicos., em que tiverem de 
funccionar , logo que der a- hora marcada; e serão os 
primeiros em dar o exemplo de cortczia, e urbnnidade, 
comportando-se sempre com a gravidade propria de hum 
preceptor da mocidade. 

Art. 18!. Em suas prelccçõcs , c em outras <)Unes
quer ruocções academicas ' deverão respeitnr o fnzer res
peitar .. a Hcligião , o Imperador , a mornl , e a Constitui
ção; e abster-se de propagar doutrinas q uc pcrverlão o 
espirito , e corrompi1o o wração. 

Art. 183. Aquelles que se desviarem destes preceitos, 
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ou que so demwndarcm tHIJ SP!l cornportarm~nlo, de modo 
que a 1:acultlatle venha u sol!'r·cr quebra na hoa rt•put;.u;ão 
uc que deve gozar, para eonscguir os impor tanles Iins do 
sua instituição , serão denunciados pelo Diroctor ú Con
gregação ; a qual , inteirada da verdade, os advirtirú carna
raria men to. 

Art. 18'1.. Se se mostrarem tão obcecados que des
prezem as ad rnocstações , quo I h e forem feitas , c i osisti rem 
cru seus desregramentos, o IJirector, ouvindo a Congre
gação , dartÍ parte de tudo ao Governo ; propondo q uc 
scjão suspensos com privação dos rc,pectivos vencimentos; 
o que todavia nilo cxct•dcrit de dous annos, tempo que serú 
sulliciente para sua enwnda: o Governo resolverá corno mais 
justo for. 

SECÇÃO 2." 

Da {rtljlll'l'cia dos estudantes c do policia academica 
relativa aos mcsnws. 

Art. 18:). Nn primeiro dia dos trahalhos eseolarcs o 
Porteiro irit ;mignar aos pstudautcs o lugar que fica com
petindo a eada hum; regulanJo-se pela ca,Jerncta de pre
sença; senJo este neto pralieado , presente o Lente rc,pe
etivo. Todos os tlias irá fazer a chamada até o prirncir(l 
quarto Je hora , marcando as faltas aos que não se acha
rem presentes, e nos respectivos lugares; as quaes serão 
i~ualmente notadas pPio Lente, que no lim Ja lição ru
hricarú as nolus do Porteiro. As funcçõcs tlesto poderão 
ser incumhidas aos Betleis, no 1:aso de impossahilidatle de ~cu 
eomparecirnento nas diversus Aulas. 

Art. 18G. Trinta faltas abonadas, ou yinto não abo
nadas, fuzem perder o anno. 

Art. 187. Os Estudagtes deverão comportar-se com 
toda a sericJade dentro dos geracs, assim durante as lições, 
eowo eelehraudo-se outro qualquer acto acadmnieo; c ern 
geral , Jentro ou fúra do eJificio da Facultladc, deverão 
guardar iiS leis da civilidade, j;í entre sí, e jiÍ para com 
os Lentes, assun como para eorn os empregados Ja Fa
euiJaJe. 

Art. 18H. Os EstwJantcs, que commdterern faltas, 
JcverJo justifica-las no primeiro dia que cornpareecrem, otJ, 
o mais tardar, 110 din seguinll'; c de\'erão faze-lo. perante 
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os respecli,·os Lente~, os IJllnes fieüo :mlori~ados para as 
ahonar , achando allcndi,·eis as razões ullegadas. 

Art. :189. Ao c~studaute que sahir da Aula , assim 
~~orno ao que acudir por outro que niio se ache presente, 
f;C anarcaró h urna fnlta; ao que lidtar ú sahbalina, ou sahir 
ela aula depois de cha111ado pela sorte, duas: nesta pena 
inwrrcrá tamhem o que ni10 der conta da disseatação, na 
c·ouformidadc do Art. :lüG. 

Art. :190. Se qualquer cstud<llllc perturbar o silencio, 
ou causar desordem dentro da Aula, incorrerú em huma 
até ôuas faltas no primeiro ca;o; e em duas <rté tres no 
loegunôo. 

Art :191. Se o estudante, que perturbar a onlem llen
lro da Aula, desconhe<'er a wz do Lente, este o furú t>ahir; 
m:m:ando-lhe cir;co fullas. O Lente, seu orJem não puder 
ser rc,tal•cl,•cida, suspenderá u liçi\o ou a sabhalina, mar
t·anc.lo nos autores da desordem ~etc faltas; o darú imme
Jialamente parte nu L>ircctor elo que tiver oc:c:orrido 

Art. 192. Se n desordem for fórn da Aula, o Lente , 
ou qualquer empregado, que presente se achar, procurará 
conter o autor, ou autores em seus deveres. No caso de 
não serem atlenJidns as admoestações, ou se o successo for 
de natureza mais grave, o Lente, ou o empregado, o 
communicará immediatamente no L>irector. 

Art. 193. O Director, logo que receber parlicipaÇ"áo 
official do facto; ou ex-officio, quando por outros meios tiver 
dclle noticia, procurará informar-se ela verdaele; fazendo 
comparecer pernnte si o estudante, ou estudantes que o pra
licárao: o comparecimento terá lugar, ou na casa da sua 
residencia , ou na Secretaria. O~ chamados, seja em vir
tude de ordem assignada pelo I>ireclor, seja por intiliJ:tÇi1o 
verbal de qualquer empregado da Faculdade, dererãu com
parecer immediatamente. 

Art. 19L Se, depois das indagações, a que tiver pro
cedido o l>ircclor, achar que o estudante se torna eligno ele 
maior corrccção, ali?m da~ fultas em que já tem incor
rido, o adverliní , ou em particular, ou em publico. 

Art. 195. Quando a atlrertencia lenha de ser publica, 
o Direclor a fará ou na Secretaria , podendo, para mais 
501cmnidade, convidar dous Lentes parn assistirem, c lambem 
.-hamar quatro, ou seis estudantes dn Aula, em que tc\'e lugar 
n desordem; ou na propria Aula , presentes o Lente, e 
os outros estudantes da mesma, totlos ern seus respectivos 
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lngnrcs; o delinquente, 011 delinql1erlll'5 ser;io clwmado~ 
para a frente, c respeitosamente ouvirjo a advertencia. A 
todos estes actos assistirá o Secretario , que lavraní o lermo 
competente, apresentando-o na primeira Sessão da Con
gregação. 

Art. 106. Se a perturbação do silencio, a falta tio res
peito, 011 a desordem tiver lu;jar em acto do exame, 011 

prcparalorio, on ria Faculdade; c, em geral. em qualquer 
outro neto publico da mesma Faenldade, ao Lente, qnc 
presidi1· a clle, competirá proceder da mesma maneira in
rumbida pelos Artigos anteriores ao Lente, em cuja Aula 
tiver sitlo praticado o ílclicto. Se ns faltas não ptHicrcm 
ser mais applicn<las ao delinqucntr~ por estar encerrado, ou 
para encerrar-se o anno lectivo, será seu nome notado, 
para s<~ lhe contarem as mesmas faltas no anno seguintr. 

Art. Hl7. Se o f neto, de que se trata no Artigo n n
leeetlcnte , for praticado por estudante do ultimo anno, que 
tenha jú feito acto, o Lente devcní levar tudo ao conheci
mento da Congrcgnção; a qnnl poderá reter o diploma , 
q nc lhe pertencer até seis mczes. 

V crificadas as hypotheses deste, e do Artigo antcceuente; 
c tendo lugar a partieipaçiio ao Director, este obraní na 
conformidade dos Arts. 1 ~3 a 195. 

Art. 198. Se o estudante nilo for da Aula , em que 
praticou a desordem, ou se esta tiver lugar fúra das Aulas, 
o Lente, obrando como se determina nos Artigos antece
dentes , dará parte de tudo ao Director; o qual communi
cará o acontecido ao Lente respectivo, com deelaração do 
numero das faltas, em que tiver siuo o delinquente con
demnado, para se lhe levar em conta na occasião propria; 
ou levará o acontecido no conhecimento rla l.ongrcgação, 
para ter lugnr a disposi~·<ío do Art.igo seguinte. 

Art. 1~0. Se, em qualquer tlos casos dos Artigos ante
cedentes, o Dircetor entcnrler que o cslurlnntc he digno de 
mais severa punição, do que a qnc se inflige nos Arts. 19Ji. 
e 195, mandará lavrar termo de tudo pelo Secretario, 
com as razões qne o cstutlante allcgar em seu favor, c 
com os ditos das testemunhas que souberem do facto ; c 
o apresentará á Congregação; a qual sem mais formali
dade, do que a necessaria para se conhecer a verdade, o 
condemnará a hum , ou dons annos de suspensão, quando 
niio ha.ia pena maior imposta por estes Estatutos. 

Art. 200. Se os ~;;tudun~es íe comhimtrPm entre ~i, 
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para não irem ;Í :\ula, fazendo o que regularmente ~~: chama 
parede; a cada hum se marcarão cinco faltas, e os ca
beças serllo punidos cum a perda do anno. 

Art. 20l. Ao e~tntlantc, (!IIC dwmado pelo llircclor, 
ou pl'!o Lente não comparecer, se marcarão duas faltas; o 
na reincitlencia, sendo neste caso lavrado termo de chama
mento por emprcgndo, que deste ac.lo for encarregado e 
intimado por hum Bcdel, que lavrará termo de inlima<:ão, 
seis faltas. O Director, ou por si, ou a pedido do tente, 
depoi:> da reincidencia , requisitará á Autoridade policial o 
(;omparccimento (lo dcsoLediente deLaixo de prisuo; e ~a
tisfeito o llm para que tinha sido chamado, o mandar;\ 
embora. Qunlqucr aclo de rcsistcncia á Autoridade policial 
importará a perda do anno; c se for e\la seguida de of
fcnsas phy~icns, ti expubuo da Facuhladc. 

Art. 202. Os estudantes, que arrancarem l~dilal dentro 
do edificio da 1-'aeuhlade, ou praticarem aeto de injuria, 
dentro ou fóra do mesmo edtficio , por palavras, por es
cripto, ou por factos contra o Director, contra os Lentes, 
ou contra os empregados da Faculdade, serão punit1os com 
a suspensão até dous annos. 

Art. 203 Se praticarem acto publico oiTcnsivo dos 
preceitos recommen(lados no Art. 182, ou so por qualquer 
modo que seja dirigirem ameaças, ou tentarem aggressúo, 
ou vias de facto contra as mesmas pessoas indicadas no 
Artigo antecedente; serão punidos com a suspensúo ue dous 
a quatro annos: se ciTectuarcm estas ameaças ou rcalisa
rem essas tentativas, serão punidos com a cxdus[io. As 
penas deste Artigo, c uos dous anteceuentes, não excluem 
aquellas em que incorrerem os delinquentes, segundo o 
Codigo Criminal, ou outras Leis em vigor. 

Art. 20'"· Se as faltas, de que se trata nos Artigos ante
cedentes, forem praticadas por estudante do ultimo anno, 
serão punidas com a suspen~ão do neto; ou com a retenção 
do diploma, quando aquelle já tenha sido feito; por tanto 
tempo, quanto corresponder ao que he marcado nos mesmos 
Artigos. 

Art. 20;). Nos casos dos Artigos antecedentes, quando 
tiver lugar a suspensão 11or seis mezcs, ou mais ; ou a ex
clusão; a pena será imposta pela Congregação; c desta se 
admittirá recurso para o Governo , dentro em oito dias, con
tados da intimação da senteuça. O recurso porêm nil.o terá 
lugar , se apena não excet.ler daquelk prazo. 
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Art. :.?O(i. Todos os mezcs o Porteiro aprcscnlnr;í ao 
Secrctnrio n lista das faltas commctlídas durante o mez an
terior; c este formará hum a lista do todas, com decla
raçiío ·dos dius em que foriío dadas, c apresentará na Con
grrgnç;io mensal. 

Art. 207. Com n lista do Porteiro serl!o combimulas 
as notas dos Ientes, os qnaes devcriío declarar ns faltas 
que houverem abonado. E sendo tudo considerndo pda 
Congregnçiío. esta as julgará, podendo ser recebidas ns 
jnslificações, que nté esse momento for permittido ao es
t udanle prorlnzir. 

Art. :Wtl. TerminaL] o o julgamento pela Congregaçiío, 
o Secretario org:misnr;\ a lista das füllas commcllidas du
rnnte o mez; accrc~centando as dos mezes anteriores; e, 
acompar.hnndo-a com as notas correspondentes, a publicar:. 
por Edital. 

Art. 200. As fultas que forem marca(.! as como énsligo, 
serüo impostas, c sem recurso, ou pelos proprios Lentes, 
quando o facto for praticntlo dentro das Aulns; ou pelo 
Director, no cnso de ter sido fóra tlestas; e niío pouerão 
ser nbonatlas . 

. Art. 210. O julgnmenlo das faltns nfío ler;í luf(ar, 
scnfío depois qne o cst udanle comparecer, Art. J 8R; c por 
isso, as que forem ria das nntcs dessa epochn, ~crüo lanp
tlas na listn com a observnçiío de conlinuaçfio de ansencin. 
Se o estudante pcder o nnno, fur-sc-ha esta observnção no 
mez , em que se verificar a perda do anno; não send6 mais 
inseri pto na lista. 

Art. 211. Os estudante~. quando as faltas procederem 
de não comparecimento cis Aulas, poderüo reclamar, assim 
contra a nota que lhes for lançada pelo Lente, como contra 
a decisão da Congregaçfío. As reclamações deverão ser apre
sentadas, ou ao Lente, ou ao Director p11ra serem presen
tes á Congregaçüo ; c o serüo dentro em tres dias con
tados, ou da nota do Lente, ou da publicação da lista. 
No cnso de continuarem as fultas, os tres tlias serão con
tados do em que comparecerem. 

Art. 212. As reclamnções, de que se falla no Artigo 
:mtecedente, nüo [8riío admittidas, senão em dous casos: 
1. • se o estudante negar as faltas, dizendo que as não fez; 
2.• se o julgamento dns faltas for dado, na sua ausencia, 
contra n disposição do Art. 210. 

Ar. 213. Os estudnntes, que tiverem concluídos os es-



tudos academicos; continuar11o a fico r sujeitos á <li!ciplina 
academica por espaço de seis mezes , contados da data do 
diploma, se praticarem facto comprehendi<lo nas disposições 
dos Arts. 202 e 203; nesses casos a sentença , que es
tiver dentro da alçada da Congregação, será levada ao co
nhecimento do Governo, para a fazer executar pelas Auto
ridades competentes. 

Art. 211&. Os Lentes exercerão a policia dentro de 
suas respectivas Aulas, e nos actos acadcmicos; devendo, 
neste ultimo coso ser ella exercida pelo Presidente do acto; 
e deverão dar njuda c assistencia ao Dircetor, e aos Len
tes , que presentes se aclwrem , na manutenção da boa 
ordem dentro do edilido da Faculdade. 

Art. 215. A Congregação deverá levar ao ronhcci
mentu do l;overno tod~s as convenientes informações sobre 
o aproveitamento dos estudantes, que tiverem concluído 
os estudos acatlemicos; fazendo-se menção igualmente de 
seu comportamento civil. 

Art. 216. l'ica prohibido de fumar dentro do cdificio 
da Faculdade , ou entrar nella com armas de qualquer na
tureza que sejáo: desta ultima prohibição sfio exceptuados 
unicamente os militares, quando revestidos de seus uni
formes. 

Art. 217. Os estudantes, os empregados da Faculdade, 
e, em geral , quaesquer pessoas estranhas ao Corpo ncadc
mico , nno poderão estar com o chapeo na cabeça dentro 
do Cflifieio, c nem usar de bengala: se se apresentarem 
com chapeo de sol, o cntregarfio ao Porteiro; o qual, 
ilando aos donos hum signal , o depositará em lugar para 
isso destinado, e por elle ficará responsavel : aos Lentes , 
faz-se a mesma recommcndação. 

TITULO III. 

Empregados academicos. 

C\PITl"LO I. 

H ibl i oi hccariu acrulcmico. 

Arl. 218. I~m cnda Faculdade havcriÍ huma lliblio
lheca , deslinn,Ja tôSpccialmenlc para o nso dos Lentes, c 
dos alumnos; mas f!IIC ~erá franqueada a todas ns pe~soag, 
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que se aprcseularem det.:enlcmcntc vcstiuas: serú composta 
de livros proprios de Sdencias que na Faculdaue se ensi
narem. 

Art. 219. As Bibliolhecas ser<10 auminislrauas por hum 
funccionario, com o tilnlo Je BiblioliJecario; o qual será 
o Lente mais antigo d'cntrc os Substitutos; nilo entrando 
porêrn em exercido sem Diploma Imperial. 

Art. 220. Ilavcrú hum Ajndantc do llihliothceario, 
cuja nomeaçilo pcrlencer<Í ao Governo Imperial. Para este 
lugar serú preferido : em igualdade de circunstancias, o 
candidato qne tiver os estudos proprios da Faculdade. 

Art. 221. () Ajudante serú encarrega(lo da escriptu
raçilo da Bihliotheca, c do trabalho interno da mesma, que 
pelo Bibliothecario lhe for assignado; e, quando este nilo 
se ache presente, o substituid, conformando-se sempre com 
as instrucçõcs que dellc receber. 

Art. 222 Se o impcJimcnto do Bihliolhccario durar 
por mais de quinze dias, o Ajudante perceberá a gratifica
ção, a contar desse tempo em diante; c se passar de dous 
mezes, alêm dos quinze dias; ou ainda antes de se com
}Jictar esse prazo, se for de natureza tal, que indique pro
longar-se por mais tempo, o Dircctor ofliciar<Í ao Lente 
substituto, immediato em anliguidaJe, para entrar na ad
ministraçilo interina da Bibliothcca, e a e'te firará compe
tindo a gratificaçfio. Sem parlicipaçúo official do Direclor, 
feita por cscriplo, o immcdiato não deverá ingerir-se na 
administração da Bibliolhcca. 

Art. 22:3. Se o Ajudante do Bibliothecario estiver im
pedido, será substituido pelo OIIicial da Secretaria. Neste 
caso, se o serviço da Secretaria exigir imperiosamente a col
laboraçao de mais algum funccionario, o Director o nomeará 
extraordinariamente, conformando-se sempre com as dispo
sições do Art. H § 9.• 

Art. 22h. O Bibliolhecario deverá comparecer na Bi
bliotheca todos os dias. Se commetter faltas como Lente, e 
taes que occasionem derlucção no ordenado, tambem lhe 
serilo contadas para se lhe fazer proporcionnl deducçfio na 
gratifica~:ilo. Fóra desses rasos, rH1o se lhe marcarilo fillta~, 
salvos os impedimentos na ronfunnidade do Art. 222. 

Art. 225. O Bibliothecario administrará a llibliotheca, 
conformando-se com estes Estatutos; com os Regimentos es
peciacs, que para ella sejilo dados , e com as determina
ções do Dircctor. 
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Art. 22(j. Orgrmisnní o catalogo dos liuos, segundo 
o systema que for approHHio pela Congregação, ou por 
proposta sua. ou de qualquer Lente; c fará o inventario de 
todos os objl'clos pertencentes ;Í Bibliolhcca; escripturando 
tudo em livros proprios, qnc seriio guarrlados na Bibliotheca; 
e remetlendo copias ao Dircctor para serem dPpositatlas no 
Ãrchivo. 

Art. 227. Na organisação rio catalogo, assim como na 
do inventario, será auxiliado, alêm da cooperação do Aju
dante, pelo Ollicial da Secretaria da Faculdade, se isso for 
necessario; c, se este ultimo estiver I fio occnpado, que 
não possa ser distrahido para outro trabalho, por hum es
crevente nomeado pelo Dircctor; 11a conformidade, c nos 
termos do Art. U § 9. • 

Art. 2:!8. Até o dia 20 de cada mez apresentará ao 
Director o orçamento .das despczas orrlinarias da Bihliotheca 
para o mez seguinte; c no mesmo Uirector fará as requi
sições dos ou,jectos do serviço, ú proporção que forem sendo 
necessarios. l~ssns requisições, sendo approvadas, c assigna
das pelo Diroctor, serão satisfeitas pela Secretaria da Fa
culdade, c na conformidade do Art. 216. 

Art. 229. O Bibliothecario proporá á Congregação os 
livros que convirá adquirir para a Biuliothcca, podendo 
tambem qualquer dos Lentes in(licar os que julgar que 
devão ser comprados de preferencia. Formada a lista , será 
remctlida ao Governo para resolver a compra, segundo a 
autorisação legislnth·a. 

Art 230. A Biuliotheca deverá estar aberta desde o 
dia 7 de Janeiro até o dia 20 de Dezembro. A chave estará 
na mão do Ajudante do Bibliothecario; o qual deverá com
parecer para a nbrir todos os dias ás 8 horas da manhã 
no vcrfio, c ás !) no inverno, con~crvando-a aberta até 1 
horn da tarde; devcnrlo tornar a nbri-las ás 4, fechando 
as G no inverno , c ás 7 no verão; sendo cxceptuado so
mente , nlêm dos domingos e dias santos de guarda, os de 
festa c de luto nacionnl, e os dias de quinta feira de 
Endocnças, e de sexta feira da Paixão. 

Art. 231. Fúra do tempo de serviço marcado no Ar
tigo antecedente a Bibliotheca serú auerta , quando o Biblio
thecario o julgar necessario para os trabalhos internos da 
mesma; ou quando o determinar o Director ex-officio, ou 
á requisição de algum Lente, ou estudante, que tenha de 
ronsnltnr algum livro. 



I I:',:-; I 
I . ' 

A rl. 2:~:!. Fica exprcssauwute prohibido entrar na Bi
hliothrca mm liuo, impresso, ou rolo de papt•l; assin1 
rumo levar para fóra lirro, imprc~~o, ou rnanuscriplo que 
pcrteu(iío ;Í Hihlie)lheca. 

Art. 2:33. Não obstante a regra da ultima parte do 
Artigo antccc(lentc, scr<Í pennittirlo aos Lentes, c aos es
tudantes, que o merecerem por seu bom comportamento c 
npplicaçiio, e como tnes forem por nlgurn dos mesmos Lentes 
nhonados, lcvnr liHos tln Bihliolhcea; com tanto que para 
isso obtcnhiio autori~;açiio do Dircetor, a quem rcquercriío 
por escripto, declarando a obra que pretendem consultar, 
c o tempo que julgarem snfiicicute para a leitura. 

Art. 23ft. Os livros deverão ser restituídos no prazo 
de hum mez, se a Bibliotheca possuir mais de hum exemplar 
da mesma obra; c no caso contrario de oito dias. Esta 
uutorisaçiio scní lançada na mesma rcquisi(·ão, c ficará em 
poder do Dibliolhceario com o recibo do livro passado na 
Jiwsma. A permissiio dos Artigos antecedentes não eompre
hcnde de fórma alguma os manuscriptos, c obras raras, 
que, perdidas, ou extraviadas, não po;;são ser substituídas. 

Art. 235. O Lente, que levar livro da llibliothcca, ou 
abonar algum estudante para que o leve, responderá pela 
obra inteira; c se n niio restituir no tempo aprazado, o 
Director a fará mmprar por eonta do responsavcl. 

Art. 236. Será prohibido tirar livros das estantes, 
assim como revolver os manuscriptos da Dibliotlteca; de
vendo, o que os quizer consultar, dirigir-se ao Bibliotheca
rio, ou no seu Ajudante, aponlando-lltes a obra que desejar, 
e deixando no lugar da mesma hum bilhete com o seu 
nome, e com declaraçl'io dos tomos que receber. Estarão 
porêm patentes , para serem livremente examinados , os ca
talogas dos livro~. 

Art. 237. Todos os !ino~, folhetos, impressos, ma
nuscriptos c mappas' pcrlenccn{f'S n Bibliolheca' deverão ser 
marcad06 com o sclfo da FaculJadc, no lugar que parecer 
mais seguro. 

Art. 238. IJavcr<Í hum Continuo destinado para o 
serviço da Bibliotheca; o qual ajudará ao Bibliothecario no 
arranjo, collocação c asseio dos livros, c na sua disposiçi'io 
para a leitura; e alêm disso fará o serviço dos outros Con
tínuos nos actos solemnes acadcmicos, c sempre que for 
ncccssario: terá os mesmos vencimentos dos outros Contínuos.· 
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CAI'ITUI.O li. 

IJo Secretan·o da Faculdade. 

Art. 239. Cada Faculdade ter:i hum Secretario; o 
qual, além de outras funcções que lhe incumbo por estes 
t:statutos, ser:í encarregado do serviço interno da Secretaria, 
e da corrcspondencia do Director. 

Art. 240. Para o ajudar no desempenho de seus de
veres haverá hum Official de Secretaria; o qual fará o 
serviço que pelo Secretario lhe for encarregado, podendo 
o Director assignar-lbe o trabalho quo entender: substituirá 
aquelle no~ seus impedimentos e faltas. 

Art. 241. O Secretario será habilitado com os estudos 
proprios da Faculdade. Para o lugar de Official lerá prefe
rencia, em igualdade de circunstancias, o que tiver as mesmas
hahilitações, quo se exigem para o do Secretario: ambos 
esses funccionarios serão de nomeação Imperial. 

Art. 242. O Secretario reger:í a Secretaria, confor
mando-se com estes Estatutos, e debaixo da inspccção, e 
s1•gundo as determinações do Director. 

Art. 2.\.3. Fará o inventario, lançando-o em livro 
proprio, dos objectus pertencentes assim á Secretaria, corno ao 
serviço das Aulas, e dos actos academicos; e em gt•ral de 
todos os que estiverem no uso c serviço da Faculdade, á cx
cepção dos da Bibliotbeca, que tem Chefe especial. A' 
proporção que occorrerem mudanças, far-se-bão no livro as 
declarações necessarias, e do quatro em quatro annos, se 
antes disso não houver necessidade. 

Art. 2\.:\.. Até o dia 25 de cada mcz apm:entar:í ao 
Director o orçamento das despezas ordinarias para o mez 
seguinte. Com este orçamento, depois de approvadu pelo 
Director, organisará a folha mensal das mesmas dcspezas, 
e a dos ordenados; accrescentando as despezas extraordina
rias, que o Director ordene sejão contempladas, segundo a 
autorisação que tiver do Governo. As folhas assim orga
nisadas, c approvadas pelo Director, serão por este ultimo 
remettidas ás Estações competentes, Art. 14 ~ 7. o 

Art. 2\5. Deverá preparar, em tempo que possa ser 
apresentado ao Corpo Legislativo, o orçamento geral das 
despezas da Faculdade para o anno financeiro seguinte. Este 
orçamento serú apresentado ao Dircctor, que lhe furá as cor-



recçõt>S neces,::mas, arcrescenl~ndo n~ prditlns rxfraordina
rios, que en!t'nder, e rernetlerú ao Go\'erno. 

Art. 2'~6. O Secretario hc autori,ado para receber 
dos respectivas The,ourarias as quantias arLitradas para as 
despczas ordinarias, constantes da folha; u para dellas fazer 
a conveniente applicação, precedendo ordem do Director. 
Quanto ás exlraortlinarias, o Dircctor, ou autorisará ao 
mesmo Secretario para rcrcbPT as quantins para ellas dns
tinada~, e para fazer a devida applicarão; ou nomeará outra 
pessoa para e'~c lirn; o que se pralicarú somente quando 
o Governo oulra cousa não determine sobre o modo por 
que dcVt•m S!'J' empregados esies dinbeiros. 

Art. 2'~7. Para os actos acndernicos, qne tem de ser 
exercitados pelos Lentes, por ordem de untiguitlade, haverá 
na Secretaria livros especiaes, e distinctos, em que se apon
tem os que já servirão, para hnver regularidade no serviço. 

Art. 2H~ A Secretaria estará aberta desde que co
meçarem os cxamns das ma terias prcparatorias, até que se 
conduiio os trabalhos acadernicos do nnno; e no intervallo 
das ferias se conservaril aberta por todo o fprnpo, que for 
IJeces,:Jrio para o expediente se ptir em dia. 

Art. 2í!J. O serviço da Secretaria será diario, cx
ceplundos somente os di<.~s mencionados no Art. 230; co
meçarfl ás nove horas da mnnhii, e acnbará ás duas da tarde; 
N~lvas as epoehas dos exames preparatorios , e dos actos 
academicos, ou outra q ualquc r em que se a ugmen te o tra
balho; podendo, nestes ca,os, o Direclor accrescentar as 
horas de serviço, ou de manhã, ou de tarde. 

Art. 250. Para a facilidade do expediente haverá na 
porta da Secretaria h uma caixa, para se lançarem os reque
rimentos. A chave estará na mão do Secretario, que a 
ahrirá, pelo menos h uma vez por dia; excepto no tempo 
tios exames, cactos, em que será aberta de duas em duns 
l10ras. Os rer1ueri men tos serão :1prcsen ta rios pelo Secretario 
ólo Director; e depois do despachados serão entregues nos in
teressados na Secretaria, quando por sua natureza não te
nhão de ser archivados. 

Art. 2ot. Dos documentos com qtw forem instruidos 
os requerimentos, ou destes mesmos, qunndo hnns c ou
tros tenhão de ser a rchivados, pas>:l r-se- hão certidões, se 
as parte;; as pedirem. prrcedendo despacho do Director. 

Art. 252. Os requerimentos jft despadHrúos, e os pro.
prios documentos que os acornpnnhiio, nos cas,,s crn que 
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isso he permitLUio , ou o Dircctor o conceder , não serão 
entregues ás partes sem que estas deixem clareza do os 
haver recebido; na qual se especificará o sou conteuuo. No 
caso de entrega dos documentos por ordem do Dircctor po:.. 
der-se-ha exigir a extracção de copias para ficarem na Se
crelaria ; e destas se pagarão emolumentos como se fossem 
certidões. 

Art. 233. A Secretaria será provida de livros, o de 
todos ·OS ohjeclos necessarios para o serviço , que lhe he 
proprio. Cada anno terá livros especiaes pnra a matricula 
dos alumnos: todos serão numerados, e rubricados pelo Di
rector. Na me~;ma Secretaria se conservarão os sollos da 
Faculdade; os quaes serão confiados <l ~uarda do Secretario. 

Art. 25-l. O sello grande da Faculdade só sc1virá 
pua os diplomas academicos , que a mesma Faculdade pas
sar; c lhes ficará pcntlcutc: sumcule o Diredor o poderá 
empregar, O sello pequeno servirá para toJos os papeis , 
que não estão comprehendidos na disposição anterior ; e 
dvlle fará uso o Secretario. 

Art. 2õõ. A' excepção dos Lentes, e dos P.mpregados 
da Facudadc, não será permillitlo nem aos alumnos, e nem 
a pessoas t.'slranhas entrar na Secretaria, senão para tratar 
negocio relativo a o!Jjecto acadcmico. 

Art. 256. O Secretario fará affixar os Editacs na porta 
da entrada da Secretaria, ou no lugar mais publico, qua 
for usignado pelo Direclor. Terá vigilancia, c inspecção no 
asseio, e limpeza da Sccretal'ia, das Aulas, e de todo o 
edillcio; e em geral cuidará na conservação, arrecadarão e 
guarda de todos os ohjcclos pertencentes á Faculdade, à 
excepção dos da Bibliotheca. 

Art. 25'1. O Secretario exercerá a policia dentro da Se
cretaria, fazendo sahir os que perturbarem o silencio; Ja
vrant.lo, ou_ fazendo lavrar os termos neePssa rios, quo r e· 
metterá ao Director; e a este o ará par te tle todos os acon ~ 
.tecirnentos, que titcrem lugar- dentro do edificio da Facul
dade; e fará executar suas ordens pelo Porteiro, Bedeis, 
Contínuos e SIHvcntcs; os quacs todos lhe serão suhordi
nadoi. 

Art. 258. Na Secretaria se cobrará os seguintes orno
Jumentos: 1. o por certidão de exame preparatorio, 500 réis; 
de aclo acadernico , ex elo idas as conclusões magnas, 1 .ff\ ; 
deslas 2·i7'; 2. 0 por certidão de gráo de Doutor 3·77); de 
Jac.harel, 2·"/1'; 3. o por certidão de outro qualquer ohj1~cto, 
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pela primeira pagina, 1~; por cada huma que se ~rguír 
500 réis ; passando porêm de lt .. ]'Z), o até 8,"/tJ cobrará 
r1a razão da metade; e da quarta parto dahi em diante; 
-~.o por factura de Carta do Doutor t,.';Jp. 

Art. 239. O producto dos emolumentos, c propinas , 
estabelecidos nestes Estatutos, será dividido pelo Secretario, 
Official da Secretaria, e Dedeis; sendo tudo dividido em 
quatro partes; duas para o Secretario, buma Jlara o Offi
cial da Secretaria ; e a quarta será dividida pelo Porteiro , 
e Bedeis. 

Art. 260. O Secretario que não der conta dos dinhei· 
ros que houver recebido , será suspenso pelo Director, que 
dará parte immcdiatamenle ao Governo, ou ao Presidente 
da Província, para o mandar responsabilisar. A gercnria 
dos dinheiros que receber, c empregar, se reputará compen· 
sada com as duas partes, que se lhe assignão dos emolu
mentos c propinas. O Governo poderá exigir deste em• 
pregado fiança idonea. 

CAPITULO 111. 

Do Porteiro, Bedeis, e Continuos. 

Art. 261. O Porteiro da Faculdade ser<i de nomeação 
tio Governo Imperial, sob proposta do respectivo Director. 
Terá em seu poder a chave do edificio e das dilferenles di
visões dclle , que forem confiadas á sua guarda. Será obri
gado a comparecer á hora marcada para todos os trabalhos 
da Faculdade, c receberá as ordens do Dircclor, c Secre
tario. 

Art. 262. O Porteiro, além de outras incumbencias, 
que lhe tocão por estes Estatutos, será encarregado de en
tregar ás partes os requerimentos despachados , que para 
esse fim lhe forem indicados pelo Secretario, assim como de 
cuidar, debaixo das determinações do mesmo Secretario , 
do asseio c limpeza das Aulas, c em geral de todo o etli
ficio. 

Art. 263. Haverá dous Bedeis, c os Contínuos, que 
forem núcessarios para o serviço proprio das Aulas, c dos 
actos academicos. O numero dos Contínuos será proposto 
pela Congregação ao Governo, que o marcará ; c h urna 
HlZ lixado não poderá ser alterado senão por Lei. . 

Mt. 2fi~. Os Bedcis, e os Contínuos ajudarão o Por· 
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leiro em todos os seus encargos; e farão o serviço que 
lbcs for ordenado pelo Dircctor, pelo Secretario, ou pelo 
mesmo Porteiro; c , no exercícios, c actos academicos, de 
qualquer natureza que sejão, elles, c o Porteiro executa
rão as ordens dos Lentes. Se o serviço puder ser desem
penhado pelos duns Bcdeis, sem necessidade de coadjuvação 
dos Contínuos, aquelles desempenharão as funcções destes. 

Art. 265. O Porteiro, os Bedeis e os Contin uos, de
verão dar parte ao Director e ao Secretario, assim como 
aos Lentes em exercício de suas funrções, de todos os acon
tecimentos que tiverem lugar. Os HeJeis terão os mesmos 
vencimentos dos Contínuos. Todos terão os distinctivos que 
forem approvados pelo Governo, sendo propostos pela Con
gregação. 

CAPITULO IV. 

lJa residencia, e da aposentadoria dos empregados acadcmicos. 

Art. 266. Os empregados, de que tratão os Cap. 2. 0 o 
3. 0 deste Titulo deverão comparecer na!l suas Hcpartições 
nos dias e horas determinados nestes Estatutos. Na respe
ctiva Repartição, e em lugar marcado pelo Director, have
rll bum livro , no qual os empregados referidos assignarão 
os seus nomes ás horas marcadas para começar, e findar o 
trabalho; sendo guardado pelo respectivo Chefe. Será con
tada buma falta ao que não comparecer para assignar-sc 
durante o 1. 0 quarto de hora; ou que se ausentar antes 
do tempo; a fi:u de se lhe fazer no ordenado o desconto 
correspondente ás que der sem motivo justificado. A falta 
não justificada de 8 dias uteis e consecutivos sujeitará lam
bem o empregado á suspensão p<l6" 8 até 15 dias ; sendo 
competente para impor a pena o Director. O producto do 
desconto reverte em beneficio do Thesouro , depois do 
deduzida a quinta parto em favor da substituição. 

Art. 267. O Director· tem o direito de advertir, e 
rcprcbender os empregados mencionados no Artigo antece~ 
dente, particular ou publicamente ; c mesmo de os sus
pender por tempo, .quo não exceda de 15 dias; dando conta 
ao Governo, qunndo entenda que devem ser corrigidos por 
meios ainda mais severos. O empregado suspenso perderá 
todo o seu vencimento durante a suspensão. 

Art. 268. As aposentadorias dos empregados acadcmi
cos, de que se trata nos Cap. 2. 0 c 3. 0 deste Titulo, serão 
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reguladas pdo Cap. 3 o, Tit. IL" do Decreto N. 0 73u de 
20 de Novembro Jc 1850. 

CAPITULO V. 

Dos serventes. 

Art. 2G9. O Director poderil cmpreg:~r os serventes 
que forem neccssarios para o serviço ordinario das nulas, 
e da Faculdade; e para quaesquer outros t~xlraordinarios. 
Proporá ao Governo o numero indispcnsavel dos primeiros, 
e o conveniente sala rio, para ser permanentemente fixado; 
e justificará a urgencia dos segundos, para a competente 
a ppro,·ação. 

TJTULO IV. 

lJisposiçües t·arias. 

f:..\PJTULO J. 

Proridencias transitarias. 

Art. 270. Os actuaes Bibliothecarios passarão a servir, 
com os mesmos vencimentos que tem, de Ajudantes do 
Billliothecario; c os actuaes Ajudantes continuarão o servir 
até que se lhes dó outro destino: c entretanto poderão ser 
empregados na Secretaria da Faculdade por determinação do 
Director, se o serviço o exigir. 

Art. 271. O Governo, na composição das Secretarias, 
empregará do prefercncia os actuaes empregados dellas. Fi
cão supprirnidos os luga,es de Correios, cujo serviço será 
desempenhado pelos Contínuos; devendo ser empregados como 
taes os Correios actuaes, quo tiverem as prcci>as habilitações. 

Art. 272. Os actuaes Substitutos eonscnariio o direito 
adquirido aos lugares de Cathedralicos pela sua antiguidade. 
No primeiro provimento das Cadeiras do Direito adminis
trativo, o de Direito romano, o Governo poderá Jiyrcmente 
nomear os Lentes, 
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CAPITllLO 11. 

Disposições geraes. 

Art. 273. O Di redor, os Lentes, a~sim Cathcdraticos, 
como Substitutos, c os demais empregados da Faculdade, 
continuarão a perceber os vencimentos, que actualmenle 
tem, com as seguintes alterações: 

t. a O ()ircctor perceberá, ;dêm de 2. íOOJ'b, que serão 
r?~siderados ordenado, a gratificação de 600.1D por exer~ 
CICIO. 

2." O Lente Cathedratico a de !~OO,'jj'l, durante somente 
o exercício, st•ja qual for o motivo da intcrrupçno. O que 
por falta de Lentes reger duas Cadeiras, accumulará as res-
pectivas gratificnções. . 

3.• O Substituto ter i! a gratificação de 3GO,J'j') an nuaes, 
rlurante o tempo em que for empregado ern qualquer ser
viço da Faculdade; ou a gratificação de regencia da Cadei
ra, quando neste exercícios substituir o Lente Cathcdratico. 

Art. 271,. O SuiJstituto Bibliothccnrio pcrcehení por 
este serviço a gratilicação de 400.')!) annune;;. Us Secretarios 
terão os mesmos vencimentos, que actunlrrwn te tem os Se
cretarias das Fllculdades de 1\Ietlicina. 

Os Professores dns Aulas preparatorias, de que trata o 
Art. 79, perccher1ío de ordenado annual 800<7P; c !t.OO,']j) 
com gratificaeão de exercício. 

Os Substitutos terão o ordenado de ! .. 00·/tl, c a gra
ti6caçlio de 200-ttl, que lhes será devida por todo o tem
po que estiverem occupados em exames, ou em quaesquer 
actos do seu emprego, ou mesmo prompto , para elles, logo 
que forem chamados : alêm desta gratificação perceberão a 
da regencia dn Cadeira quando substituírem os effectivos. 

Art. 275. A formula do juramento será: 
1." Para o Director: - Juro ser fiel ao Imperador , 

guardar o fazer guardar a Constituição, as Leis e os Estatu
tos que regem esta FncuiJade; e promover, quanto em mim 
couber, os progressos das Sciencias , e o esplendor da mes
ma Faculdade. 

2.• (,ara os Lentes, ou Cathedraticos, ou Substitutos:
Juro ser fiel ao Imperador, guardar a Constituição, as Leis, 
e os Estatutos desta FaculdadP.; exercer as funcções de Pro
fessor com todo o zelo c desvelo, diligenciar o aJiantamento 
do~ alumnos, que forem confindos aos meus cuidados, o 
promover o csp!l•ndor <lt~'ta Faculdndf!. 
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3. o Para o Secrt'lario e mais funcr.ionarios aradt~micos: 
Juro exercer com todo o zelo e fervor as funcções do em
prego de .•• , que me foi conferido. 

O Bíbliothecario servirú com o mesmo juramento já 
prestado na qualidade de Lente. 

4. 0 Para o gráo de Bacharel :-Juro proseguir com todo 
o fervor na cultura das letras, applicar a força de minha in
telligcncia á prosperidade e gloria do Irnperio, á conser
vação de suas instituições, e a desempenhar com toda a 
fidelidade as func~·ões publicas ou particulares, que houver 
de exercer em virtmle do gráo de Bacharel em Direito que 
me vai ser conferido. 

5. 0 Para o gráo de Doutor:- Reitero o juramento que 
prestei , quando recebi o g1 á o de Bacharel , e juro nova
m~nte dedicar todas as minhas forças em hem do meu Pai1, 
de suas instituições, e das scicncias que professo. 

Art. 276. A carta de ~!acharei terá a formula se
guinte: 

No alto.- Em Nome, c debaixo dos auspícios do muito 
Alto, e muito Excel11~nle Príncipe o Sr D .... (o nome 
do Imperador reinante), Imperador Constitucional e De.ft•n
sor Perpetuo do Brasil. 

lU ais abaixo- Faculdade de .... de .•... 
No corpo da cm·ta.- Eu ... (o nome do Dircctor, e 

seus Títulos), Director da Faculdade do Direito de ... faço 
saber que o Sr. . . filho de. . . nascido no dia .••. em ... 
(lugar do nascimento, com designação da Nação), tendo 
frequentado os estudos jurídicos adoptados nesta Faculda
de , e tendo sido approvado em todas as ma terias, me
diante exames puhlicos, fez seu ultimo exame no dia .••. 
no qual foi approvado.... (plena ou simplesmente), em 
virtude do que nesse mesmo dia recebeo o gráo de Ba
charel em Direito, o qual lhe foi conferido pelo Sr. Dr .• 
(o nome do Presidente do acto do 5. 0 anno) Lente de ..•• , 
(a Cadeira de que he Titular ou Substituto desta Faculda
de, não sendo Cathcdratico), e Presidente do acto do 5. 0 

anno. Em testemunho do que lhe mandei passar a pre
sente carta de lladwrel em Direito, que vai sellada com o 
sello grande da Faculdade; com a qual gozarú de todas as 
honras e prerogativas que pelas Leis são outorgadas aos Ba
chareis em Direito. E eu. Seeretario da Faculdade, a fiz 
C5crever e subscrevi. Olinda (ou o nome da Cidade); o 
dia, mcz e anno. Seguir-se-hão as assignaturas, em lugar 
proprio, do Director, Srcretario , e do proprio Bachan·l. 
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Art. 277. A Carta tle Doutor soriÍ conceLitla nos mes
mos termos , que a de Bacharel com as seguintes alterações: 
1. 0 depois do I uga r do nascim1m lo, accrescentc-sc -·Bacharel 
em Direito por esta Fucultladc (ou por aquclla em que 
tomou o gráo, quando não seja a mesma): 2. • em lugar 
das palavrus -- tendo frequentado os estudos. . . . . . ate es
tas- Presidente do acto-dign-sc -tendo sustentado thescs 
publicas em acto de conclusões magnas no dia ....• foi ar
provado no mesmo acto, como dctcrrninão os Estatutos: em 
virtude do que no dia ..•• recebeo o gráo tle Doutor em 
Direito, que lhe foi conferido por mim (ou por meu 
antecessor F., ou pelo Director interino F., com os seus títu
los, &c.); 3.• a palavra Bacharel mude-se para a de Doutor. 

Art. 278. Os sellos terão a fórma circular; o grnnde 
com duas pollegndas de dia melro; e o pequeno com pollc
gada c meia ; c ambos· terão por symbolo a cfTigie de 1\li
nerva, com a seguinte letra em contorno- Faculdade dP 
Direito de ... 

Art. 279. A borla c o cnpello terão a mesma fórma 
já adoptada na Faculdade de Sciencias mathematic<'s, e serão 
de cor carmesim, que fica sendo a das Faculdades de Di
reito, com vivos verdes. 

Art. 280. A fita dns cartas para o scllo pendente 
será da cor adoptada pnra n Faculdnde, com o rins verdes, 
cada huma das quaes terá de largura a dccima p:ute da 
totalidade da largura da fita , comprehenditlas nesta ns mcs
mns orlas. 

Art. 281. A~ Cartas acadcmicas serão lnvnulns em per
gnminho, imprcssns ás expensas Jaquclles a quem perten
cerem; os quacs concorrerão com o que for neccssnrio pnra 
as completar, devendo seguir-se em tudo o mesmo mo
delo para ambas as Faculdades. 

Art. 282. H uma ''ez passada huma Cartn, não se pas
snrit outra senão nos casos unicos de incendio, ou nnufra
gio; com justificação dada perante a Congregação, pela qu:1l 
se prove cnhalmcnte a perda, ou a destruição da primeira. 
Nestes casos o Secretario lan~arit nas costas da no\a Carla 
a nota competente, em que se declnrem ns cireunslancias 
.occoridas; e a assignarit com o Dircctor. 

Art. 283. Aos Lentes que compuzen~m ennqwndios, 
que sejão aJopt<~dos para uso das Aulas (.\rt. 112) SI~ l'nn
ccllcrá a primeira irnprcs,fío grntuita, scnJo esta feita pelos 
cofres publico!'; e nl(\rn disso n privilegio exclusivo por d!'z 
annos: para a coni'I'SSão drslns vr~nlngPns a Congrrg:l(':io r<'-



prc~eul;~rá ao Governo , c este resoherú. O pri,ikgio uão 
inLibe a auopção e venda de melhores compcuios, que por 
\entura appareccrcm. 

Art. 28 ~- No euificio da .Faculuade haverá hum re
logio, ou de torre, ou de parede, que ficará a cargo do Por
teiro, o qual com os Bedeis, c Continuos avisarão as horas aos 
Lentes, assim para começarem como para findarem as lições. 

Art. 283. No mesmo euificio , alêm das Aulas c das 
accommouaçõcs ncccssarias para os dillcrentcs estabeleci
meu tos, h a, cr<Í hum a sala propria puru a co Ilação do gráo 
de Doutor, c para os actos acudcmicos solcmncs, a qual se 
intitulará -dos actos grandes-; assim corno haverá as que 
forem neccssarias par a as conferencias Ja Congregação, e que 
hem assim para a recepção dos Lentes nomcauos, opposito
rcs, e doulrandos ; c igualmente parn descanso dos Lentes. 

Art. 286. O Governo fica autorisndo parn mudar a 
Faculduuc de Olindu, com as Aulas prcparatorias, que lhe 
~ão anncxas, pnrn a Cidade do Hecife, depois que tiver 
preparado uesta as convenientes accommodações. 

Art. 287. Ao Director compete , ácerca dos estudos 
preparatorios, exercer ta miJem todas as attribuições, que 
são uestes Estatutos conferidas á Congregação da Faculdade, 
em relação aos negocios desta, 

Art. 288. O Governo fica autorisado, quando jul-
gar conveniente, a estabelecer premios, que serão distribui
dos no fim de cada anno IPctivo, por hum certo numero 
de estuuanlcs, que mais se distinguirem nos diversos annos 
da Faculdade ; regulando totlo o processo da distribui~ão com 
ns iudispensaveis regras para prevenir o abuso, e fazer effi
eaz este meio de estimular o amor da instrucção. 

Art. 289. O augmenlo do despezn procedente deste:> 
Eslntutos não será rcalisado, sem que seja decretado pelo 
JloJer Legislntivo, a quen1 compete lambem a ddinitiva ap
provaçâo dos mesmos Estatutos. 

Art. 290. Ficão revogndas as disposiçõe~ rm contrario. 
Francisco Gonçalves Martins, do Meu Conselho, Sc

nudor do Impcrio, .Ministro e Secretario d'E~t:ulo dos Ne
gocias do Imperio, assim o tenhn entendido, e fnça execuiur. 
Palacio do Rio de .Janeiro em trinta de l\larço de mil oito
centos cincoenta c trcs, trigesimo segundo dn Independencia 
e do Jmporio. 

Com a Ilubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Frm18riseo Gonçalrrs lU artins. 
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DECRETO N. o 1.135 - de 30 de l\larço llc 1853. 

il/anda supprimir o.~ Artigos 13.•, 1lJ. 0 e 2lJ.• do Plano, 
que bai:rou com o Decrrto N. o 351 de 20 de Abril 
de 18lJ!J, para a reforma da Scrretaria d'Estado dos 
1\'egocios da Marinha, e obsrrrar em seu lugar certas 
di.~po.~irões. 

'feudo a cxpericncia mostrado os incouvcuif~utcs c 
embaraços, que resultão da execução dos Artigos 13.", 1lJ.• 
c 2/t. o do Plano, que baixou com o Decreto numero 
t.rrzentos c cincoenta e hum de vinte de Ahril de mil 
oitocentos c quarenta e quatro, para a reforma da Se
cretaria d'Estado dos Negoeios da Marinha: Hei por hem 
(JIIC srjão supprimidos os mencionados ArLigos, e se oh
servem em seu lugar ·as seguintes disposições. 

Artigo 1. • O Cartorario terú a seu e a rgo a guar
da c conservação de todos os papeis c livros da Se-· 
crctaria jú conduidos, e hem <tssim a sua Bihliotheca; 
prestarú aquellcs que forem exigidos pelo Oilleiall\Iaior. 
c Oillciaes; c farú as buscas,. tanto para se passarem 
certidões, ou tirar copias autheuticas dos referidos pa
peis c livros, como para instruirem-se os negocios, que 
com elles tenhão relação ; devendo para esse fim empn·gar 
todo o cuidado na sua clussificação c :uranjo, e trazer 
sempre em dia a escripturação da entrada dos mesmos para 
o Cartorio , segundo o systema que for adaptado, de 
fónua (Jtle possa satisfazer promptamcnte a qualquer exi
gencia. 

Artigo 2. 0 O Ajudante do Cartorario eoadjuvarit a 
este uos trabalhos, de que trata a disposição anteceden
te, e o substituirá nos seus impedimentos. 

Artigo 3. o O Official Maiot· designará os Oflieiaes, 
ou Amannenscs que forem. nccessarios para fcehat· o 
expediente, e lançur os despachos no Livro da Porta , 
bem como rm livros proprios todos os papeis, que en
trarem para a Secretaria, com declaração do andamento, 
que tiverem uté qlie depois de concluídos sejão enYiados 
para o Cartorio , o que se fará acompanhando-os de 
huma relação, em que o Cartorario pnssará o compe
tente recibo. 

Artigo ~-" Todo:; os doenmeutos, eom que a& 
parte~ instruirc111 su;~s pctiçõe;,, sorão, dPpois do dcspach0 
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dcliniti10 destas, llllll)('l'ados pPio Cartorario, que (fl~vcr;i 
declarar ü mnrgem das mesmas o numero de tacs docu
mcutos, e com cffns guardn-los nos respectivos uwços; 
e, havendo-se por efles feito qualquer trnbalho, em ne
nhum caso serão entregues ús partes, excepto se forem 
Patentes, ou Titulos origiuars, mns poderão dar-se por 
certidão. 

Zacari<ts de Gúes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
1\Iinistro e Secretario d'Estado dos Negocios da 1\Iarinlw, 
assim o tr~uha enteudido, c faça executar. Palacio do 
llio de Janeiro em trinta de Março de mil oitocentos cin
cocnta c tres, trigcsimo sq;undo da IndPpcndcncia e do 
Im perio. 

Com a Huhrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Z11r·m·irrs dr· Cóf's c Vasroncc!!os. 

DECHETO N." 1 .1:10 - de 30 de Março de 1853. 

A utorúa a iJlcorporarr7o, c tiJJprora os Estatutos do Banco 
Rural c 1/ypot/a·ran·o do Rio de Janeiro, com 

fllgumas altcrarões. 

Allendcndo ao que l\'le represcntárão os Dircctorcs 
do Banco Hural c Ilypothecario do Hio de Janeiro, c 
Tendo ouviuo a Secção de Fncnda do Conselho d'Es
tados: llf'i por lH•m Autorisar a incorporação c <tpprovar 
os Estatutos do referido Bnnco, com ns seguintes altc
ra~:i'ies : 

1." As lc Iras passadas pelo Jbnco pnra realisar as 
opcraçiJes, de que tratão os §§ 7. o e D." do AI't. á!l, 
não serão ao portador, isto hc, designarão os nomes dos 
tomadores, c só scriío transferiveis por via de endosso; 
não podendo outrosim terem prazo inferior a 30 dias. 

2.• Ficão supprimidos o §· 10 do mesmo Art. M>, e 
o Art. 57. 

:;. " NPnhuma altr•ra~:fío se porlrrft fne1· nos referidos 
f•>;falulo:' Sf'lll previa appro,·a~:iío do Govcmo, e he ap
plica\1'1 ao Banco Huraf (: Hypothecario do llio de .Ja-

····---------· .... -,.., .... ., ... ,a:,.._....., __ ·-· ... --._ .. l;uo~ ................. -....,._ ___ ._ 
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neiro a disposição do Art. 10 do Decreto N." 575 de 10 
de Janeiro de 18/J{). 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho cic Ministros, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negoios da Fazenda , e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional , o tenha 
:1ssim entendido, c faça executar. Pai:~ cio do 1\io de 
Janeiro em trinta de Março de mil oitocentos e eineocnta 
c u·es, trigesimo segundo da lndependencia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Joaquim José Rorlrigl/ls Torres. 

Estatutos do Banco Rural e Ilypot lwcario do Rio de 
.• Janeiro. 

TITULO I. 

Do Banco. 

Art. 1. 0 A associação anonyma, que se institue sob 
o titulo de Banco Rural c Ifypothccario do llio de Ja
neiro, e se estabelece na Cnpital do Imperio uo intuito 
de prestar á!> propriedades ruracs e urbanas n protceção 
e auxilio, de que carecem, durará por 20 annos, contados 
do dia em que seus Estatutos forem definitivamente ap
provados pelo Gorerno. Este período poderú ser proro
gado no todo ou em parte por deliberação da Assrmhléa 
geral dos accionistas, expressa c extraordinari:~mentc con
,·ocada para isso antes de terminar o 18.0 anuo. 

Art. 2. • O fim especial do Banco h c cmpi·estar di
nheiro a juro razoavcl c convencional sobre hypothecas 
de bens de raiz, urbanos e rm·aes, seus rendimentos c 
productos, assim como receber a consignação, generos 
de producção nacional ; podendo todavia faze1· outras 
operações, que forem compatíveis com sua organisarão, 
quarrdo scjão de conreniencia ao emprego de seus capi
taes, dentro dos limites c segundo a di~posição destes 
Estatutos. 

Art. 3. • O capital do Banco he de 8. 000. 000./;"'000~ 
dividido em 20.000 acções de áOO.iJ"OOO cada hum a. N;lo 
poderão porêm ser admittidos por agora acciouislas senão 

I
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até 15.000 acçõrs, ficando as 5. 000 restantes para serem 
emittidas <JUaiHio a Dirrcção julgar conveniente, allen
dendo aos inte1·esses do H a nco c de seus accionistas, c 
nunca antes de achar-se recolhido todo o capital da pri
mitiva emissão. 

Art. h. o Logo que se teu hão subscripto 10.000 ac
ções, rcunir-sc-ha a Asscmbléa gernl para eleger a Dircc
ção, segundo o disposto no Art. 27. 

Art. 5. 0 O valor das acções será rcnlisado em dez 
pagamentos iguaes, sendo o primeiro logo depois de eleita 
a Direcçiio, e cada hum dos outros quando esta enten
der conveniente, com intcnallos pelo menos de tres mc
zes, precedendo annuncios nas folhas diarias com 30 dias 
de antcccdcncia para cada hum dos pagamentos. 

Art. 6. 0 Perderão o direi lo ús suas accões os ac
cionistas que não rcalism·em a primeira prestaÇão, e assim 
Lambem aquelles que dentro dos prazos marcados faltarem 
ao pag;unento de algunws <las subscqnentes, revertendo 
o valor das que tirer realisado para o Banco, que dis
porá elas n~spcctiras acções; exceptuão-se os casos de 
força maior, sohre os quaes a Dirccção resolverá como 
for de justiça c equidade, á vista da natureza c valor 
das provas apresentadas. Em nenhuma hypothesc se po
derá retirar do Banco, antes de findar o prazo de sua 
duração e de sua dissolução, parte alguma do capital cn
tr;,do. 

Art. 7. o Antes de 20 annos , c de qualquci' tempo 
por que hourer sido prorogado este período, não poderá 
o Banco sei' dissolvido senão nos casos de reconhecer-se, 
que não póde, com vant.agPm para seus accionistas, 
preenche!' sen intuito, c de prduizos que :1bsoi'VãO, alem 
do seu fundo de reserva, mais dez por cento do seu 
capital elfectiro: em qualquer dos casos a liquidação e 
dissolução se far;í de conformidade com o que resolver 
a Assembléa geral dos accionistns. 

TITULO U. 

Dos rraionistas. 

A1·t. S. o O Banco considera seu accionisla toda a pes
soa, eorporação, associa~~iío ou entidade, <JUC possuir suas 
aeções, ~wja como primeiros proprietarios, seja co ruo ces-
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siouarios, com tanto que rwste ultimo caso I'Sirjão r lias 
competentemente averbadas no lirro de t·egistt·os. O avcr
bamento, p:1ra ter lugar a transfcrcncia , será feito á vista 
das acções c das partes contractantes , por si ou pot' 
seus procuradores, sem que twja endosso ua apolice. 

Art. !J." Os accionistas só respondem, na fórma do 
Art. 298 <lo Codi:;o Commct·cial , pelo valor de suas ac
ções , que podem ser doadas, vendidas, cedidas, hypo
thccadas, legadas, ou por qualquer fórma transferidas, 
na conformidade do Artigo antecedente. 

Art. 10. Os accionistas de 5 ou mais acções podem 
votat· c ser votados para os cargos de eleição do Esta
belecimento ; mas não póde ser votado para Director o 
que não possuir l>clo menos /)0 acçües. 

Art. 11. Os accionistas podem ser uacionacs c es
trangeiros i nd istinctamcn te. 

TITULO lU. 

Da Assemb!éa geral. 

Art. 12. A Assembléa geral dos accionistas hc a 
reunião destes, quando corl\'ocada c constitulda em con
formidade com os Estatutos. 

Os accionistas de menos de 5 acções poder;w assis
tir ás suas <h•Jihcrações, mas não votar. 

Art. 13. A convocação da Assemhléa geral terá lugar 
por convite da Direcção, em edital firmado pelo seu 
Presidente c Secretario, c publicado trcs yezes nas folhas 
diarias de maior curso. 

Art. 1ft. A Assemhléa geral se julgar:, constituída 
Pstando presentes tantos accionistas quantos representem 
hum terço do capital elT•~ctivo do Banco, correspondente 
aos accionistas que tem voto. 

Art. 15. (Juando a Asscmhléa geral não pndct' de
liberar por falta de numero, !>c farú nova convovação 
com as formalidades do Art. 13, dedarando-sc os mo
ti\·os da nova convocação; nesta reunião os votos pre
sentes, qualquer que seja o seu numero, constilllem a 
Assembléa geral. 

Art. 16. As delilwraçíies, qne diss('J'elll rrspr1to ;ís 
disposições dos Arts. 1.", '2.•, 3. 0 e í. 0

, e dos Titulos 2. 0 

3. 0 c lt." e Art. 50 do Titulo í.", só poderão ser to-



( 15/J ) 

tn<Jdas por voto dP accionistas, que rl'prl'sPntPm a nwio
ria absoluta do capiral elrcctivo do Banco. 

Art. 17. A Assemhléa se reunirá ordinari<~mente du<Js 
vezPs em .Julho de cada armo, sendo a primeira reunião 
até o dia 15, e a segunda logo que a Comnrissão de exame 
tiver· concluido o seu trah<~lho. 

Art. 18. A Assemhléa geral se reunirá cxtraonlina
riamente sempre que a Direcção julgar conveniente con
voc<J-Ia. 

A Di recção , soh pena de responsabilidade, convocará 
<1 Assemhléa geral extraordin;uiamente sempre <]Ue lhe 
for exigido por numero de accionistas, que representem 
hum quarto ou mais do capital ell'ectivo do llano. E se 
8 dias depois de huma tal representação, a Direcção não 
houver convocado a Assemhléa geral, poderão os reque
rentes f<~ze-lo por annuucios assignados por todos, com 
a designação do numero de acções de cada hum, decla
rando não t<•r sido attcndída a sua cxigencia pela Direcção. 

Art. 1 O. Nas reuniões cxtraordinarias não terá lugar 
discussão alguma alheia ao objecto da couvocação, po
der-se-hão porêm apresentar· quaesquct· indicações para 
serem resolvidas na primeira reunião ordinaria, se a m<~
teria fot· julgad<~ ohjecto de deliberação pela Assembléa 
geral. 

Art. 20. A Asscmbléa geral ele~erá annualmcnte, 
por maioria relativa de votos e por escrutínio secreto 
com h uma só lista, o seu Presidente c dous Sccretarios. 

Art. 21. Serão ~ubstituidos no caso ue impedimento: 
o Pr·csidente pelo primeiro Secretario, c este pelo se
gundo, que a seu turno o será segundo a ordem da 
\Olação. 

Art. 22. Ao Presidente da Asscmhléa geral compete: 
1." Ahrir e f,•char as scssües. 
? o 1\lantrr a hoa ordem e regularidade das discussões. 

Em uenhum caso consentirá, que hum accionista,' 
mrsmo para 1•xplicar-sc, falle mais de du<1s vezes soJJre 
o mesmo <l~sumplo; exct•ptuão-sc os membros da I>irt~c
cão c os das Commissões enc;nTeg;Hlas de 'Jlr;diJlH'r tra
balho, qtw pod1~rão respond1~r {ts questões ou interpclla
~·õcs, que lhes forem dirigidas. 

Art. 2:t Pertence <~os Scrrctarios fazer a chamada 
" Yerilic<lr o lllllllero de accionistas presentes em Assc•m
!Ma geral, conta1· os votos de cad<1 hum na proporção 
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de suns acriirr;, fazer a apuração das votações, rrdigir a:; 
actas, lf'r o cxpctlientc e os documentos, que o Presidcntr 
ordf'nar , " escrerer a corrcsponclencia, IJIIC serú assignatla 
pl'lo Prf'sid('IIIC c 1. 0 Secretario. 

·\rt. ':Ut. Na primeira reunião, oq~anisada a Mesa 
da Asscmhléa gPral, c apresentado pela Dirrcção o rc
latorio , se proeedcrú em acto succcssivo ú eleição de 
l111ma Commissão de ~ membros, para o exame do halatH;o 
,. opPra~·õ1•s do anno antr~ecdente. 

Art. 25. Na sf'gunda reunião da Assemhl1~a gcr;ll 
apre~PIItar;í a Commissão de exame o seu rclatorio sobn~ 
o halaneo e estado do llanco. A' Colllmissiio de exam c 
s(•rão franqueados sem resena todos os livros e docn
melltos existentes no llatieo , e fornecidos pela Direq·ãn 
o<; escbrcrimentos, que ella exigir. 

,\rt. :w. Posto em discussão o rclatorio da Com-· 
missão d1~ exame, poderão os accionistas exigir os cscla-· 
recimentos, que lhes parecer, c mesmo procederem a quaes
IJuer exames ou averiguações, na fórma do disposto no 
ÂJ't. 200 do Codigo Commcreial ; não lhes sendo tadavia 
permittido examinar as contas dos que as tem com o 
llanco , o que he só franqueado á Commissão de exame. 

Art. 27. Na mesma reunião, em que for apresen-
tado o rclatorio da Commissão de <'X ame , tcrú lugar, 
por escrutínio secreto, c á maioria absoluta de votos, 
a eleição da Dirccção , que poderú ser reeleita era sua 
totalidade , e em nenhum caso deixarão de se-lo 3 de 
seus Hwmhros. Conduida esta eleição se proccderú pelo 
mesmo modo ;i de 5 Supplentes, que dcv1~m ~uhstituir 
os Dircctorcs, segundo a ordem da votação. 

Art. 28. Depois dP approvados estes Estatutos, qual
quer proposta, !JUe se offerecer para a reforma de algum 
d1• SNJS Artigos, ou que contenha disposição nova , não 
po1lerú SPI' tomada em consideração, deseutida c appro
\ada na mPsma sessão, em que fo1· apresentada, c sim 
em outra fjltalquer que se spguir. 

Art. 2!1. Os votos dos accionistas cm AssPmhlc"" 
geral sr•rão eiJntados na maneira srguintf' : 

De 5 até 1 li aeçõf's.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. voto 
Ile 11 al(! 20 '' .. .. . .. .. .. . . .. . .. . 2 '' 
De 21 aLI~ :~o n ..............•... ~ n 

e assim por diante até 10 YOtos, que serú o maximo , 
qualrp1er que spja o numero de acçiks , lj!li: n:prf'scnl!'lll 
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\rr. :lO. Os arcioniqa<: impPdidos 011 amPil!Ps só 
í}'llll•riio ''"'" rPJli"PSPillado~ na As"PIIlhl•\1 gPral por rJLJiro'. 
:H't:iouiffa'; munido~ dP pror·urar:fío para P~~;p fim. Para 
crmtar-SP o nunwro dr> volo~ do ae1~ionis1a pror·urador 
d~> outros lomar-<;(•-hiio l•nglohadamrute 1od:1s as ac~~õps. 
qtlf~ o lllP~mo I'I'JH'PSf'lllnr por si e como pror:Hrador. prr>-
1 alecf'tHlo para as acl:fiPs assim r>uglohadas a rPgra do 
Art. 29 . 

. \rt. 31. llnvendo aceiouislas com firmas sociar>s, 
~Pr:io estas apres1~ntadas JlOI' hum dos socios nas l'f'tllliiJPs 
d:1 Assem h li! a gt•ral. 

Art. 32. Nas rol.açiif>s por cscrutinio Sl~l'l'l'lO, o Se
<:t'I'Lario proeeder;í ú rltamada pela lista dos aceionislas, 
dr~ quem rPcehrrú a rcdula eonl•~•ulo 110 n•1·so o lllltllPI'O 
d1~ voto!> eon·cspotHIPute ús acçi'ies, que possuii'PIIl e n•
p1'1!SCIII.arcm, e fnf'ndo logo a devida eonferPncia a latJ
,·:tr;í na unw. 

,\ri. 3:). Nenhum acciouista t1~rú dir1~ito ;1 votar na 
:\'i~;f'mhl•;a g1~ral por aeçtírs, rprP não tPnhão sido dcvida
!ll"lliP registradas nos livros do Baueo, pPio IIH'Ilos !10 
dia<> antr•s da reuniãrJ: 1'\:C<'JlflliíO-sl' as lransfr~rPnr:ias por 
!u•rança. 

A ri. :1/r. Atr~ a eonclus:io dos trabalhos , porque a 
Assemhléa geral for ordinaria ou extraordinariamente con
\Ocada, r[ualquer convocação , que sr~ resolrer pnra n~n
niô('s ultt~riores, scr[J feita por Pdital firmado pelo SPrr Pre
·;irlt-nte c St!cretario, publicado por ~ VPzes nas folhas 
diarias de maior curso. 

Art. :~fi. Nas reuniií1~s extraordinarias presidirú a 
\l·~sa. que 11011\'PI' sido Plcita na antecedenk sessiío an
nual onlinaria, ~~ se f;dlar qualqur~t· dr~ SPIIS IIIPIIllH·os 
proc!'der-s1~-ha á dPrida r·lr!iriio , para qur~ sPja prer>neltido 
seu lugar duranrl' o inqwdinwnlo. 

TIITI.O Jr. 

/)a flrfllll/ltSfl'lff'ÚO. 

Art. :W. O Bauro ser:'t ;ulminislrado por llllma Di
,·~eeiio dP 5 nwmhros, f•lf'ila na fúrma do A ri. 27 e 
<'O li; a<; condiriir•s do A ri. I O. 

Art. :l7 .. São allrihlli~·ii••s da l>in•q·:io : 
l." Org:nrisar o l'l'~inwnlo intnno do Banro. que es-
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t-;tl)('lcccr:'l o modo pr<tliro de se dTectuarem a5 opera
ções; marcar:• os d{'\ t~n·s, que competem a cada t•mprt
gado, hem t'OIIlo , provisoriamente, os ordenados , que de
\ f' rã o pt•rct'l)('r, e as lian•:as, que de\elll prestar. 

Este n·gim•·ttlo 11iio st~rf• ronsidnado pcrnt<IIH'llk ~c-
11<10 d•·poi~ d•· ótpprov;•do pela A~st'llthh\a geral. 

·•" i\onH·<•r ~~ dcmillir os t•mpregados do Bauco. qur 
podf'riio ~"r iudistincl<llncnlc naciouac!, I' cstr<~ngPiro;,. 

:\." Prummcr por todos os mndos a prospcri adc do 
Banco. ~oliciLtmlt• tio~ Podcn·<, do Esl:~do u:Jo ~.ú (, mc
lltoranwulo. ,. allt'r;H:•I··s qw· julg:~r llt'l'l''~;tri;h :ta Lq.:i~
(;t~·iio do pai1. para maior sq~uraut:a d:~s t')II'I';IIJII'~ tl<1 
lllf'~IIIO B;n11·o, como pri\ ilq;ios I' Íllllllllltidath•s. a qnr 
possa lt'l' dirt·ilo rwlól t'~JH'ri;tlidadt• dt• ~·1'11 iutuilo. <ti-· 
trnt!Pndo ao'i t'ollsl'llw'i. qui• a pratica dw; 1wgo:·ios cuggr·rir. 

lt." HPIJIII'I'I'I' ao Con·rno a approração th• quaPS!Jt:rT 
alterações, qtw lir<'rem e~II'S ISstalntos, fazPndo-as regis
trar cm dcrido tempo nos llegistros do comnHTeio. 

5° Executar c fazer executar GS Estatutos e o Hegi
mento inltTIIO. 

Art. 38. llos membros da Dirccção eonsct 1ar-:;c-IJão 
dlectiYamente Ires de seniço para dirigirem as opcr<t~·ürs, 
regulando cntn~ si o modo pratico dt• levar a elleilo a 
disposição deste Artigo. 

Art. 3U. A Direct;iio ~e reuuir;'t ordinariame111e hun1a 
\ez por SPmaua, pat·a dcliherar sohrc as operações do 
Banco, c c:~otraordinariamenle sempre que os Dirrctores 
de SCl'\ iço O I'Xij{IO. 

Art. !tO. Os membros da Dirceção ~ão obrigados a 
comcnar em tll'(lOSilo no Banco !tO acrões, de que srjão 
proprietarios, das quaes não poderão dispor, cu1 quanto 
forem membros de lia. 

Art. á I. A Dirccção nomeará aunualmentc, de111rc 
os seus nwmhros, hum Presidente c hum Secretario, de
' rndo este escrever circuustanciadamente o que for de
cidido pela Din~rção, em hum lirro de aetas, que seriío 
assignadas pelos membros presentes. 

Art. lt:?.. Em todas 11s deli!Jeracões decidir-se--hão 
os negocio~ ú plur;tlidade de Yotos; sé não rsti\·erem pre
sentes todos os Dir1~ctores, serão necessarios votos con
formes de lrPs. para que ~.(•ja válida a deliberaçiío. Os 
membros n·ncidos poderão declarar seu YOto na aeta . 

. \ri. .'t:\. .\s ordens, rorrcspomle11cias c resoluçür•; 
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1111portanl1'S scr<1o assignadas pelo Presidente c Secretario, 
(' registradas em lino proprio. 

Art. !J!r. Quando algum dos membros da Din'!'l;flo 
:;1~ aelutr impedido de servir por mais de hum mez, Sl'l'<,t 

chamado Supplenlc para occupar o seu lugar durante o 
i !li pedi lllCll!O. 

Art. lr5. Como nas operações, que o Banco púde 
fazet', hc inclui da a de receber ú consigna~~ão generos de 
prodncção nacional, qne por sua nntureza exige h uma 
gerencia particular, dentre os Dirccl,orcs poderá ser hum 
especialmente encarregado de dirigir c riscalisar o serviço 
P economia dos :~rmnzcns do Banco. 

Art. áG. A Dirccção , se entender nccessnriÓ , n ::-
mcará hum empregado de sua conlinnra , no qual , sob 
sua responsabilidade , poderá delegar as aurihuiçües , que 
julgar precisas para melhor expediente dos negi'Jcios e 
operações do Banco, regularisando este ohjecto no llPgi-
meulo interno. .• 

Art. á 7. Os mcmhros da Dirccçflo, e todos os em
pregados do flanco scrflo individunlmcnte responsavcis 
•1uando infringirem os Estatutos c Hegimcnto interno, ou 
rommcltPrcm lj!Jaesqucr abusos. 

Art. áS. Como compensação de srus trabalhos e res
ponsabilidade, terão os üirectorcs huma eommissão de 5 
por cento sohrc os lucros líquidos. Esta eommissflo ser;í 
n~pal'lidn com igualdade pelos Dirccton~s c Supplt~nr,•s, 
<Jiir os suhs!itnirem ua proporçflo do li'llllHI que LiH•rcut 
~l'rvido. 

TlTULO V. 

Oas operarues do Banr'o, 

Ar r. lt\1. A~ operações que o Banco púde fazer são 
J'. :;eg::intes: 

'1." Emprestar dinheiro sobre hypothcca : 1. o dr pro
fH'if'(bdP r c~tabelecimeutos ruraes, silos ua Província do 
!;io d<: ,Jarl•·iro; 2." de seus rendimentos c produ elos; 
;l." de ht•Hs d.: raiz urbanos, sitos na C1'\rte e na Capital 
:la Pro\iueia do Hio de .Janeiro; !1. 0 de seus rendinwnlos, 

•) '' A•·cf'itar ;t 1ransf1:rencia de hypolhl'eas sobre o·~ 
,.:l.JCdo,; mencionados, huma vez '(11<' l<'lllt;IO sido feitas 
;• ,,,, ;1chcm rcwstidas d1~ toda'' as fol'malidallc2 lq~aes. 
•';!ttntf,· n di~·posto 110 ~ 1." do An. tlll 



( 159 ) 
. 

3. o Emprestar dinheiro sobre penhores c cauções : 1. o 

de ouro, prata c diamantes; 2. • de Apolices da Divida 
Publica Geral ou Provincial , e acçõcs de Companhias 
acreditada~•, c do proprio Banco. 

{J. • Ueceber á consignação gencros de producção na
cional. 

5. o Abi'ii' conta conente com quem convier, mediante 
as neccssarias garantias. 

ü. 0 Descontar letras da terra, títulos de Companhias 
ou particulares, que scjão descontaveis, segundo os usos 
conunerciacs, bilhetes da Alfandega e do Thesouro, c 
IJUaesquer outros titulos do Governo a prazo certo. 

7. o Hecelwr em guarda e deposito ouro, prata, dia
mantes, joias, e titulos de valor. 

8. o 1\landat' engajai' na Europ" colonos por conta dos 
1:onuni1tentes, estabelecendo para isso as ageJu:ias que forem 
necessa rias. 

9. o Heccber dinheiro a premio como e quando lhe 
convier, para applica1' unicamente ás operações especiacs 
do Banco. 

1 O. Emiuir letras e vales a prazo, que não Sf'ja menor 
de 5 dias, nem a quantia menor de 200rjj)OOO, não po
dendo a somma em circulação exceder nunca a hum 
terço do fundo ell'ectivo do Banco. 

TITULO VI. 

Art. 50. As operações, de que trata o Titulo 5.". 
"''r:io sullonlinadas its Sl'guites disposi~~ões : 

1. a A propriedade urhana poderit obter dous Lcrço::o 
do Sl'll valor, e a rustiea lll{'tade: e na Jlli'SIIla propor
c;-ro a sua renda. O valor de qualljlll'l' lldlas ser:'t ~~sli
mado por JlPritos, sendo o mutuario o)Jrigado a e:drihir 
doeunH'nlos. f)IJe provem estar a propricdado sq~ura contra 
fogo , OIHÍP o possa ser, e em lodo o caso lirn~ t' de~ 
embararada de litígio, J.qHJihcca, ou de qualqii('J' ottlr•• 
onus. Na re~pcetiva Pscriplura st• iuduir;'t ronw condi
':ão. nos ca:::os JH'l'lllÍitidos pela L!'g-isla~·ito, a l'al'llld;rtk 
JO B:111co pilra \ t•udt•r 1'111 lt•itiio ou lt;t~-la pttblil".t. iu 
dt•pt'IHh'lllt' de IJIIaPSIJller forrnalidadl':; judi.:i;II'S. a pro
i>rit·dadc IJ\ pollwcada. quando 110 dia do H'ncillleulo d•1 
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obrigação não fot· esta solvida , sujeitando-sP o hypotl~e
caJllc a pagar mais huuw decima parte do valor empres
tado, se por quufrJncr modo direeto ou indirecto oppnzcr 
embaraços á referida \'euda, al<'m da importancia da di
,ida, e mais os prcmios c custas a (jtle dl·r lugar pela 
móra. 

As operações sobre tacs bens sú se poderiio fazer 
a respeito daquclles que de modo algum olfereção pre
sentes ou futuros crubar:Jços, :Jlêm de tudo pPio que diz 
respeito a l1ypothecas lq;-aes ou tacitas , on quaesquer 
prililegios, a fJUC possãn estar sujl'itos, <llé que os me
lhoramentos que se j)J'Olllou:m na LPgisl;rriio hypotlwcaria 
penuirtão, que esta operação se faça mais ampf<llllPIIIP. 

2. a Os penhores de ouro, jli':Jt.a c diamantes podHão 
obter trcs quartos do seu \';dor, sendo antes do depo
sito av:Jiiados po1· Coutrastcs approvados pelo Banco. 

3. a Os gcncros do Jl:liz all';rrHII•gados poderão obter 
até metade do seu valor em rista do preço, do mercado 
a !testado por Corretores hogaes, approrados p1:lo Banco. 

IJ.• As acçõ1~S de Companhias, Apolices da Divida 
Publica G(-r;d e Provinci;d, ohterão o Jll'f:ro da Praça com 
hum ahatimeuto ao prruleute. arhitrio da Direcç;io. 

5. • As letras c os ti tufos p;11·ticulares ou publicos de
verão ter prazo lixo de YenciuH·uto, estarem desPmbara
çados de litígios, c couten•m declaração de paganwuto na 
Côrte, quando sPjão acccitos fóra ddla. As !erras dc
wrão ter duas lirmas coulre(:idas pela Direq·ão e de cre
dito incontestavcl, uão se contando porêm as linnas dos 
Directores do Banco. 

6. • A faculdade ao Banco para vendet· em leilão ou 
hasta publica os hens, quf• lhe forem hypothecados, he ex
tensiva aos de f/li C tr:Jtão os ~§ 2. o, 3. o c á. o 

7. • Os empt·estimos sempre se verificarão por meio 
de letras acceitas pelo mutuario, embora sPjão garantidas 
}JOr escriptura de hypolhcca, penhores, ou cauções. 

S. a O jlrazo sobre hypothccas não excederá de 12 
mezes, nem o de 6 em ·outros quaesquct· emprcstimos. 

O_ a No recebimento c venda dos generos consignados 
ao Banco, cumprimento de ordens (fe uwudatos dos com
mittcntcs, ter-se-hão muito em vista as disposições, que 
lhes forem refativ;rs, c se :Jchão na primeira pnrte do 
Codigo Conuncrcial. 

10. Nas coJJtas cotTcutcs, f{llc se abrirem com os com-
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mittcntes, que consignarem seus g<'twros ao Banco, on 
com outras qnacsquet· pessoas, se evitará qualquer des
embolso alêm do v;~lor gar;~ntido ou consign;~do , salva 
a cxcepção de eoncPito prudt~ntcmente apreciada. 

'li. O juro das operaçües do Banco hc convencional 
pelo que diz respeito a empn~stimo, e o de descontos 
não excederá ao maximo do adoptado por Estabelecimen
tos da tÍJCsma natureza. 

'12. As letras c vales, que o Banco cmittir, terfto o 
aceeiW do Thesoureiro e a assignatura dos Dircctores de 
semana; nflo podendu lH~nhuma emissão tet· lugar sem 
autorisa~~:ío de ft Directort>s, do que se lavrará acta de
signando-se nclla a somma a cmittir , e a qualidade dos 
títulos c seu valor. 

'13. A Direcçflo no engajamento de colonos, de que 
se encarregar, obrará como simples manda ta ria. 

Art. 51. As opera<;ões designadas nos §§ 5. o e G. • 
do Art. ltU sú terão lugar para emprego de fundos dis
poníveis, e que não possão ter immediata applicação para 
os Iins especiaes do Banco. 

Art. 52. Os obJcctos entregues ao Banco em guarda 
e deposito deverão ser examinados pela Direcção , e terão 
o valor, que de accordo com clla lhes det· o depositador. 
ficando á sua disposi<;ão. No acto da entrada, o Banco 
perceberá pela guarda e deposito meio pm· cento do valor, 
repetindo-se esta cummissão cada vez que exceder a hum 
anuo o tempo do deposito. A guarda de quaesCJUer ti
tulos do pruprio Banco será gratuita. 

Art. 53. O modo pratico de levar a elfeito as ope
rações do Banco c todas as diligencias e cautelas não 
mencionadas nestes Estatlltos, mas nccessarias para o 
acerto c segurança das mesmas operações e sua econo
mia , serão determinadas no Regimento interno. 

TITULO VII. 

Vos diridcndos c fundos de rescrra. 

Art. 5lt. Do lucro verilicado nos balanços semes
traes serão deduzidos G por cento para fundo de reserva; 
fazendo do resto , depois de abatida a commissão do~ 
Dit·ectorcs, dividendo nos mcz(~S de .Janeiro e .Julho. 

Art. 55. Accnmular-se-ha ao fundo de reserva qual-
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ljlll'l fncro, lflll' I'I'SII(I;n· da \'PIIrla das fl. 000 <H'I:fil's acima 
do par, l'lllrando [HJn;m para ;1 1na-;sa dos lucro-; do Ba1H:o 
lodo o .ÍIII'O ou iHif~n·ss1: ljlll' df•llf• proccdf•r. 

Arl. f1ti. N;1o se pod,.,.;, diridir o fnndo dr' I"I'SI'I'\'a 

sl'll;lo por proposla da l>ir,~crfío, e sú na di~sohHJIO do 
1\aneo H·rú ellc accunlulado ao capital c dividido pelo<; 
'~~'<'i o 11 is Las. 

TJTUI O I H I. 

/Ji.I]!OsiriJts gtrats. 

A ri. [J/. A Dirr•cr.:fío r·m 1(~111 po ron 1'1'11 Íl'lllf: in for 
:nar;'1 ;w C01 f 'I' I! o 'obre a rcuni;lo da Coullnis,;lo de P\ôlllll'. 

para I(IW l'sl1: IIOHicie, <[III'I'I:IHio, hum Cnlllmissario. 1(111' 

V<'riliqnr: pda sua pane s1: a omissão, de IJIW !rata o \ri. 
!1!l ~ 1 O, rst{t df'nlro dos limites da sua disposição. 

A ri. f1S. A Direeção, sempre l(tle puder, terminar;·~ 
por IIH:io dP ;1rlJilro~; as conlestaç:ões, l(lle se suscitarem 
ua 111archa ;Hlm i nislra ti r a. 

Art. IJ!l. O Banco poderú n'IJIII'l'i'l' aos Poderes do 
l•:srado I[Uaesl[llel' privilegias ou medidas favoran~is ao 
ercdito, seguranç:a e }li'OSJWridadc do Estabdeeimento, c 
partieularnH~nte que as aeções ou fundos e\istPntes no 
Banco pcrtt'nccntcs a estrangeiros sr•jiio em quacsquer 
casos, mesmo de guena, tf10 respr~itatlos c in\'iolavcis 
~~omo os naeionaes. 

Art. GO. Quaudo por IJualrJliCt' modo concilialorio 
o Banco receber bens dos seus devedores, devcrú ven
de-los no menor prazo possível. 

Art. <il. A Direcção poderá alugar os t'dilieios c 
armazcns ncecssarios para "'labelceimento do Banco; e 
quando julgw~ conn~nir:nle eoutpra-los solicilar;'t para is<;o 
<:Htoris;J~·;to da Assl'ni!J((~a geral. 

,\r!. li~. lle rcdado aos empregados do Bauco re
' f'l:tr o ~'''gr('do df' stws operaçücs. aqudlc que lizl'r 
~,, ... ;', rt'j>l'dtcndido ou C\llltlso sr'gundo a gravidad:~ elo 
c:1so. alr~i!l da rt'spousahilidadr', se disso r<~sullar damuo 

~\rt. <i:l. 'foda a JH'sso:l que faltar it hoa fé 110~ 
srns tratos co:11 o Banco ficar;'1 exeluida de nq;ocio COill 
clle dirf'eta ou indirPr:Lamulle. 

Art. t\/1. .\ lJircq·;in fit:a auturisada a d('w:wdar e 
·'r'r <ll'lll<I!Hlada, P a 1'\tTcer firre e geral administração 
•:om plr:nos poderes, f:oznprf'iH:ndidos 1: outorgados todos 
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sem resena de algum, c mesmo os de procurndor em 
causa propria. 

Art. ü5. Na conformidade dos Arts. ~U5 c 2!W do 
Codigo Commercial estes Estatutos serão sujeitos ú appro
vação do Governo c dcvi<bmentP registrados, praticando-st~ 
do mesmo modo com as alterações que de futuro forem 
feitas. Esta disposição se entende com o llq~imPnto in-
terno. 

DispoiiÍf'Ül's fr,ms itorias. 

Entender-se.hãe approvados estes Estatutos, logo qu(' 
estejão suhscriptas mais de de1. mil acçõcs; o <pw \t't'ili
cado, se reunirão os signatarios, qut! nomearão huma 
!\lesa provisoria para se constituírem em Asscmhlé:. g<•ral. 
Seguir-se-ha a eleição da l\lcsa annual , na fúrma do 
Art. 20, soh a presidencia d~ qual se proceder{! em a c to 
succcssivo {t eleição da Direcção, segundo o Art. 27. 

A' Direcção assim eleita requercrú ao Govemo a ;.lp
provação destes Estatutos , e os fará inscrever fiO lle
gistro publico do commercio, depois do que, se consi
derará in~tallado o Banco para começar suns operaçües. 

Attendendo-se á organisação, a que tem de proct•dPr, 
e ás alterações , que devem-se promover na LPgislat:ão hy
pothecaria, esta primeira Direcção durarú até .lu lho de 
185â. 
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f.OLLEC(ÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185:\. 

TO~IO i(), PARTE 2. • SECÇÃO ii.a 

DECRETO N.o 1.137 - de 2 de Abril de 1853 . 

• 1farca a indemnúa(ào que derem perceber os Deputados das 
dif{erentes P1'ovincias, por Sessão anmwl, para as 

dcspezas de vinda c volta. 

De conformidade com o disposto no Art. 2. 0 elo De
creto N." 672 de 13 de Setembro de 1852: Hei por bem 
que a indcmnisaçiio que devem perceber os Dcputaelos das 
rliffcrcnlcs Províncias do Jmpcrio, por Sessão annual, para 
as despczas de viagem de vinda c volta , seja regulada 
segundo a Tabclla , que com este baixa , assignada por 
Francisco Gonçalves Martins, do Meu Conselho, Senador do 
Jmpcrio, l\Iinistro c Secretario d'Estado dos Negocios do 
Imperio, que assim o tenha entendido , c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dois de Abril de mil oito
centos cincoenta c tres, trigesimo segundo da Independen
~'ia c do Jmperio. 

Com a Rubrica ele Sua !Hagcstadc o Imperador. 

Francisco Gonçalves Martins. 
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Tabella a que se 1·e(cre o Decreto desta data, e q11e , em 
t'ir·tude do disposto no Art. 2. 0 do Decreto 1\r.v 672 de 
13 de Setembro de 18j2, marca a indcnmisação que 
der1un perceber os Deputados das díf{erentes Provincias 
do lmperio, por Sessilo amwal, para as despe:;as de 
riagem de vinda e t•olta. 

PROVINCIAS. 

Espírito Santo ......•........ 
Bahia .................... . 
Sergipe ................... . 
Alagoas .•....•............. 
Pernambuco ............... . 
l'arahyha .................. . 
Hio Grande do Norte ........ . 
Ceará ....•................ 
l'iauhy ............•...•... 
l\JanJllhão ................. . 
Pará ...•........•....•..... 
Amazonas ................•. 
l\lato Grosso ..•............. 
Goyaz .......•..•........• 
1\linas Geracs ...•........... 
S. Paulo .................. . 
Santa Calharina ........•.•.. 
S. Pedro .................. . 

QUANTIAS. 

150;!t>OOO 
400;tl000 
500 ;!j)OOO 
500;!t>OOO 
600;j'!JOOO 
600;r!JOOO 
650 ;tp 000 
700;tll000 
900;jtl000 
750;jil000 
800;;ll000 

1.000~000 
1.200;tll000 

750;t!l000 
250;jjl000 
250;jt>OOO 
250;(tl000 
400;!1'000 

POR SESS:\o 

ANN[)AL. 

)) 

)) 

)) 

j) 

\) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

n 

)) 

)) 

)) 

)) 

l'alacio do Hio de Janeiro em 2 de Abril de J ~::;;_;. 

Francisco Gonçalves Jlarti!ts. 

DECllETO N. 0 1.138-de 2 de Abril de 1Si:J:i. 

illanda estabelecer h11m As!JIO para u;.; Inralidos 
da ill ar in luz. 

Desejando Ycr realisadas as henclicas intcncõcs tLt 
Lei H li mero 'Jninhentos c quatorze, de Yinte c· oi!u d,, 



flntu!Jro de lllil oitocentos quarenta e oito, e satisfeifa, 
quarrLP antes, a graude obrigação, 1'111 que o paiz est;í 
t~.rra com huma porção de leaes senidores da Armada, 
i!gora que j;'r existe uiío Jle!Juena sonnna, quer dos des
eout.o~. IJlW j>Pia Hepartirão competente se hão feito nos 
~~·us H'llcimeutos , !Jller dos ~oldos atrnzados de alguns, 
que dt>scrtirrão c morrêrão ab iutestato, tudo nn confor
lllidade <los Artigos vinte e Ires, e vinte c qnntro da ci
tada Lei ; Hei por hem Ordenar·, que, nos termos da 
nu~sma Lei, se estabeleça hum Asylo para os Invalidos da 
!\Jariulra , e obser\'cm as Instrucçõcs, que com este baixão, 
para o impulso e administração dn obra , que para tal lim 
tem de elfcctuar-se. Zacarias de Góes c Vasconcellos , 
<lo 1\leu Conselho, Ministro c Secretario <!'Estado dos Ne
gocias da Marinha, assim o tenha cu tendido , e fnça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Abril de 
lllil oitocentos cincocnta e tres , trigcsimo segundo da 
lndepcndcncia c do lmperio. 

Com a Hubrica d1· Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Zacarias de G'ács e Vasconcellos. 

Imtrucrõt's pant a din'c(i:to c admini~>trarüo da obrtt do 
Asylo de lnralidos da Marinha, a que 

.~c rtfcrt- o Decreto desta data. 

,\ri igo 1." Haverú hum a Com missão de tres membros, 
sob o titulo de- Commissão administradora das obras do 
,\<rylo de lnralidos da J\Iarinha- para incumbir-se da 
dir<'<:tJío ~~ admiuisrra~~iío da ohra do mesmo Asylo. 

,\rtigo ~." Co!llpete n esta Com missão: 
~ 1." Hecehcr do Tht~~ouro Nacional, precedendo A ris(} 

da 'twcr!'taria <!'Estado dos Negocios da Marinha, c ;í me
drda qtw se for lll'i'ei~ando para as despezas da referida 
nhra _, as importancias pron~nientes , não só dos <kscou
los, quP se holll en·m feito uos vencimentos das difrf~
rentes praças de i\brinha, mas ainda dos soldos atrazados 
tlas qtw dl'SI'rtarem , ou motTcrFm ab intf'slato , tudo 
I'Olll applieaç;!o para o ,hy!o , na crmfonuidade dos Arti
gos :J;), o e '24." da Lei 1\i." ü1!1 dt~ :28 de Outubro de 1&48. 

~ ~ o ludicar ao Gl)remo o 111elhor lo('al p;tra o es-
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tabelecimento do Asylo , propondo logo os meios de se 
obterem os edilicios , ou terrenos desse local. 

§ 3. • Apresentar o plano, c orçamento do cdificio, 
(jUC se projectar , quer tenha este de ser feito desde o 
seu começo em terreno, que se escolher, quer por meio 
de rcedificaçftO de algum , que se adquirir. 

~ h. o Dirigir c administrar a obra , procurando que 
ella se faça com actividade , c por opcrarios habeis, ap
plicando os melhores e mais solido·s materiaes, e evitando 
todo e qual<ruer desperdício. 

§ 5. 0 Hemetter á Secretaria d'Estado dos Ncgocios da 
Marinha, até o dia 10 de cada mez, a conta do que se 
houver recebido e despendido no anterior, sendo acom
panhada dos respectivos documentos , c de huma circuns
tanciada informação do estado , em que se achar a obra. 

§ 6. o Nomear o Mestre, Apontado•· , Feitor, c mais 
empn•gados, que forem necessarios, alêm dos operarios; 
e bem assim despedir esses mesmos empregados , e ope
rarios , sempre (jlle entender con veuiente ao serviço. 

Artigo 3.• Depois de approvado pela Secretaria d'Es
tado o plano do edificio, não poderá a Commissão fazer 
nelle alteração alguma, sem expressa ordem da mesma 
Secretaria. 

Artigo h.. o As contas e quaesquer informações, que 
tenhão de se•· prescn tes ao Governo , relativamente ao 
exercício da Commissão , serão assignadas por todos os 
seus membros. 

Artigo 5. o O meio para a anec;tdação das contribuirões 
do Asylo continuarú a Sl~r o mesmo , ullimameute a<loptado 
pela Coutadoria Geral da Marinha, em virlude dos mo
delos mandados observar pelo Aviso dl) '2 de Novembro 
ultimo, c mais formulas em vigor. 

Artigo 6. • A conta destas contribuições S!~rú pela mesma 
Contadoria enviada mensalmente á Secretaria d'Estado, a 
lim de que tenha esta conhecimento dos dinheiros, que 
a Commissão houver de reccher para as despczas a seu 
cargo. 

Artigo 7. • Estas contrihuiçilcs scrflo entregues no Tlw
souro Nacional pelo Pagador da ~Lirinha, mediante as for
malidades actualmente estabelecidas, em quanto se lizer 
pela l\larinha o pagamento dos vc•ncimentos ús praças, que 
concorrem para o Asylo ; devendo , sempre que a Com
missão tiver de dirigir-se ÚlJw•lla Heparti~·ão, apresentar 



previamente tí Secretaria d'Estado, para obter os dinheiros 
ueccssanos , o competente pedido documentado , pas
s.1JHio depois alli as cautelas precisas. 

Artigo 8." A Contadoria Geral deverá apresentar c rc
nwttcr iÍ Secretaria d'Estado os modelos convenientes, 
para que a arrecadação dos descontos, e dos soldos atra
zados , com applicação para o Asylo , s<ja mais completa , 
tanto por meio das Contadorias de Marinha (em quanto 
existirem), e das Thesourarias das Províncias, como a bordo 
dos navios surtos em paiz cstrnngeiro. 

Artigo D. • Concluída a obra, requerer[! a Com missão 
ao Govcmo a nomeação de peritos proprios , para in
formarem , se ella cst;í , ou não, na conformidade do 
plano, que for approvado. 

Artigo 1 O. 0 Depois desta formalidade , dcverú a Com
missão fazer entrega do cdilicio a quem o Governo in
dicar, apresentando a conta total da despeza, com aquellas 
ohscrra~~ões, <JUC lhe forem suggeridas, para o hom des
empenho de suas funcções ; assim como huma nota cir
cunstanciada do que se necessitar, para abrir-se o as
sento c fazer a incorporação do cdilicio aos Proprios na
cionaes. 

Palacio do llio de Janeiro 2 de Abril de 1853. -
Zacarias de f:ács c J' asconccllos. 
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.......................... _. ........ -. .. ama--. 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOliO f(j. PARTE 2.a SECÇÃO 18.a 

---------------------------------------------DECRETO N. 0 1.139- de 6 de Abril de 1853. 

E~rti11gue a Directoria Geral dos lndios na 
Pr01:incia de Sergipe. 

Não existindo na Província de Sergipe Indios que es
tejão nas circunstancias previstas no Decreto N. • l12G de 
2[J de Julho de 18lJ5 : Hei por bem supprimir a Direc~oria 
Geral dos Indios cla mesma Província. Francisco Gonçalves 
l\Jartins, do Meu Conselho, Senaclor do Imperio, Ministro 
e Secretario (}'Estado dos Negocios do lmpcrio, assim 
o tenha entendido , e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em seis de Abril de mil oitocentos cincoenta c 
tres, trigesimo segundo da lndependencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Conralrcs :llartim. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

:1853. 

TOMO fG. PARTE 2. • SECÇÃO 19. • 

DECRETO N. o 1. HO - de 11 de Abril de 1853. 

Crea Estaçiies fiscaes nas Fronteiras du Uru,quay c do .!a
guarão, na Provincia de S. Pedro do Uio Grande do 
Sul; do Paraguay, na de JJlato Grosso; c dá provi
dencias tendentes á fiscalúação das mesmas Estações. 

u~ando da autorisação concedida pelo Art. 46 da Lei 
N. 0 514 de 28 de Outubro de 18'~8: Hei por bem De
cretar o seguinte. 

Art. 1. o Fi cão creadas nas Províncias de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, e de Mato Grosso , as Estações 
fiscaes seguintes, a saber : 

Na de S. Pedro, h uma Alfandcga na Villa de Uru
guayana, huma l\Icsa de Rendas na do S. Borja, outra 
na Povoação de Itaqui, c outra finalmente na Villa de Ja
guarão; na de l\Iato Grosso , h uma !\lesa de Rendas na Po
voação de Albuquerque. 

§ 1. o A Alfandega de Uruguayana terá jurisdicção fiscal 
em toda a margem brasileira do Uruguay c na Fronteira 
do Quarahim; ficando-lhe por isso subordinados os Admi
nistradores das l\fcsas de Hcndas de S. Borja e Jtaqni. 

§ 2. o A !\lesa de Rendas do Jaguàrão exercerá juris
dicção fiscal em toda a Fronteira c rio do mesmo nome , 
e na Lagoa-mirim. 

§ 3. o Todas as Mesas de Hendns, de que tratão os §§ 
antecedentes, excrceri"io as funcções que como taes lhes 
competem , c bem nssim as de Alfandcgas c Consulados. 

§ h. o As Estações ora creadas terão os Empregados, c 
estes os vencimentos constantes da Tabella anncxa. 

Art. 2. o O Inspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província de S. Pedro poderá estabelecer, com approvação 
do Presidente, hnma Agencia fiscal da Alfandega de Urn
gnayana no lugar denominado-Pay-passo-ou em qualquer 
outro que mais <Jpropriado ~ejn , da Fronteirn de Qnarahim. 
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A Agt~nria ~ed composta de Empregados ,]a mesma 
Alfandega, qt1e rnesarúo neste ~erriço como c qu:mdo 
parecer conveniente ao Jnspeclor della. 

Art. a." !\'fio he permiltido o commercio directo fóra 
dos quatro portos habilitados ; c as Prnharcações qnc con
l rariarem a presente disposiçúo, fiC:'io sujeitas ao rlisposlo 
110 Capi!t!lo IH do llcgularncnto de :!2 de .Junho de 1836, 
na parte rclalira. 

Art. lt." Mesmo nos portos habilitados núo serão au
rnitlidas <Í cntratla. por franquia. as embarcações que os 
tlemandarem; ~alvo no r:aso de força maior, proratla pe
rante o Clle!'e Fiscal do porto. 

Art. !l." Só senío concedi tios tlcspachos para rce-..:por
ta<:fio ou !JalcleD\."fio na Alfamlega de Uruganyana, c me
diante a respcrlira ran<Jío em uinheiro. o prazo em que 
se dt~rer{t apresentar o tlocnrnento ria descarga das mcr
cadoriJs em porto estrangeiro, serú 1le rlous mczes; po
rlentlo ser prorogado até outro lanlo tempo pelo Jnspcdor 
ria Alfandega, {t vista de juslificnrlos motivos. 

Art. {i." .\ navegação entre rortos uns costas brasi
leiras rlo IIruguay e L'aragny, ainda entre os habilitados 
da primeira, sú porler:í ser feita com bandeira nacional. 

Art. 7.° Fica e-..:tinrla a All'anrlega de S. Borja, creadn 
pelo Decreto de 22 de Junlw tle I f:l:JG, e F.ubslituitla pela 
.Mesa de ltcntlas, de qne lrala o Art. 1. • 

Joaquim .Jose~ ftotlrigucs Torres, tio Meu Conselho, Sc
natlor do Irnperio, Prc,itlcnle do Conselho rle 1\Iinistros, 
~linistro c ~;ccrelario ri'Estado dos Ncgocios da Fat.cntla, 
c Presidente do Tribunal do Thesomo Nacional, assim o 
tenha ententlitlo, e faça C'\ecnlar. l'alar·[o tio Hio de .Ja
neiro em onze de Abril de mil oitocentos eincoenta c trcs, 
trigcsimo segundo r.la Indt!pentlcncia c rlo Jmpcrio. 

Com a Hnhrica tlc Sua Ma~es~rvle o Imperatlor . 

.I oaq1ti1n .José Tl(/(lriques TmTf'.~. 
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1'abella para a organisação da A l{atlllega da Uruguayana, 
e JJI e.SG.$ lk Renda$ de ltaqui, S. Borja c J aguarão 11a 

Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e da lJfesa 
de Rendas de Albuquerque ua l'rovi11cia de Jllato Grosso. 

MESA DE RE:-iDAS: A 

AI.FA:-iDEGA DE URU- l'ORCE:-iTAGE31 QUE 

GUAYN,l; 8 l'OR 0
/ 0 

SE ARBITRAR DIVIDI-

DAS RENDAS DIVIDI- DAS E!l TA:-ITAS P,lR-

DOS E~l 32 PARTES. TES QUA~TAS ,l~ QUO-

TAS ABAIXO DE~I-

G~lDAS. 
; 

Yencimento. ltaqui c ]aguarão 
..; 8. Bm:jn . c Albuq.• c 
-g 

~ -e -e 
~ ., "' <:1 

"' ~ ~ 2' 1-. 
~ <:i S. ;s "' .... ~ 

$::: ., õ ""' ~ õ 
~ 

,_ 
"' E E "' c c ~ c "" 

c 
-------- --·-·~ ----

Inspector e Thesour. • 1 1.000~ 8 

Administrador ...... t 5 1 p .... . . . . .. . . . . . . ;) 

Escrivão .......•.. 1 600~ 6 1 3 1 3 

Escri~lurario ....... 1 400~ 3 

Amanuense ........ 1 300~ 2 

Feitor ...•....•... 1 40~ 3 

Porteiro ........... 1 300~ 2 

Correio e Continuo. 1 200:tll 
Guardas ........... 10 200:tll 1 2 2 4 2 

--
(34 

--------
17 r,. 12 6 16 

Os Empregados das l\Iesas de Rendas vencerão a porcen
tagem que lhes arbitrarem os Presidentes das Províncias na 
conformidade do Art. 9. • do Regulamento de 30 de Maio de 
1836. 

Os Guardas da Alfandega , quando destacados , e os das 
Mesas de Rendas do Jaguarão em serviço do Registro da Lagoa, 
''encerilo a diaria de 500 réis. 

Rio de Janeiro em 11 do Abril de 1853. -Joaquim José 
llodriguu Torrrs. 
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DECHETO N.• i.1!rl -de H de Abril d*' 1853 . 

. Manda obscrmr o Regulamento para a boa guarda ~ 
consenaçtlo dos naâos do Estado, que forem 

desarmados. 

Hei por bem que, para a boa guarda e conservação 
dos navios do Estado, que forem desarmados, se oh
serre o Uegulamento, que com este baixa , assignado por 
Zacarias de Góes e Vasconcellos , do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha. 
O mesmo Ministro assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em onze de Abril de 
mil oitocentos cincoenta e tres, trigesimo segundo da In
dcpendencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos. 

Regulamento, a que se refere o Decreto desta data, 
para a boa guarda e conservaçtlo dos navios do 

Eüado, que forem desarmados. 

TITULO I. 

Dos navios desarmados. 

Artigo 1. • Logo que do navio, a que se passar 
mostra de desarmamento, se tiver remettido ás Secções 
do Almoxarifado os generos, de que trata o Alvará de 
7 de Janeiro de 1797, conservando-se a bordo somente 
os designados na Tabella , que acompanhou o Decreto de 
2 de Junho de 18lt3 , será o dito navio entregue ao Ins
pector do Arsenal de Marinha, que mandará proceder, 
pelo seu Ajudante incumbido das obras do mar, e pelo 
Escrivão dos navios desarmados, a inventario de todos os 
generos existentes a bordo, que ficarão á cargo do res
pectivo 1\lestt·e. 

Artigo 2. o O Inspector do Arsenal, assim que re,. 
ceber qualquer na vi o desarmado~ manda rã passar h uma 
rigorosa vestoria ao casco, mastreação , ver~:ame ~ pano o, 
e aguada, e procrcder ao concerto, de que necessitarem 
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esh'~ ohj1:etos, conforme o estado em que o cas!'o for 
I'JJcouLrmlo, e, ú l'ista ddle, lhe designará o ancoradou
ro, pela maneira seguiu te: 

~ 1." Aquelle que elitirer em JH'rfeito c~tado, sem ctt
recer de fabrico algum, ou precisando SOIIH'IIte reconer 
de calafeto, e ;t!gum prqu<'no reparo, terá aucoradouro 
uo espaço, que medeia entre o da carga, e o da descarga 
para o S., c em proximidade da Ilha das Enxadas, da 
linha tirada da pouta do N. da Ilha das Cobras ú Igr1·ja 
d'qnella para o lado do O. 

~ 2. u O qup núo pndPr navr•rpr, c cstirer porê111 em 
circnnstancias de ser <~inda applieado ú algum serriço, 
como, por exemplo, da Alfauú<·ga, ou Deposito, ficar{t 
entre o ancoradouro acima citado, c a pouta do N. da 
Ilha <bs Cobras para o N. da linha E. 0., que corre 
d'esta. N'cstc ancoradouro pcrmatwccrão lambem os na
''ios, que tiverem de entrar em fabrico, até que este 
comece. 

§ 3. 0 Os que estirerem em fabrico firar:io junto ao 
c{1es do Arsenal. 

Artigo 3.• Os navios, de que tralão os§§ 1.°C2." 
do Artigo antecrdPntc, ficarão com amana~·ões de anilho 
fixas, pcrtcueentcs <lO Arsenal. Os do § 3. o amarrar
se-hão de pôpa c proa. Em muhos os casos conscl'l'arão 
hum feno á roça. 

Artigo f!. o Os na vi os em estado de passarem mostra 
<lc armamento terão mettidos os mastros rcacs, c gurupé::; 
com dous O\'ens de COITcute, ou caLo, cada hum, as
seu te o seu lastro, e aguada, depois de lJcm limpo o 
porão. Os que precisarem de fabrico nflo · grande con
senarão os wastros rcacs, tuas entn•garão a ;iguada. O 
lastro ficarú :~rn·g;~çado p;~ra ser assclllc, logo que acabe 
o fabrico, c passe o navio a <'sl<tdo de prompt,idfto. Os 
que precisarem de grande fabrico, ou de qu€reuas ti
rarão mastros e aguada , entregarão todos os gcneros, c 
ficariio sonH~nle com o lastro indispensavel. 

Artigo 5. u Serão baldeados diariamente ao amanhe
cer, tanto por dentro, como por fót'a, os na rios desar
mados promptos, e rarridas todos os dias as cohei'Las, 
que se baldearão hnma vez por mcz. Os que estiverem 
em fabrico serão, no caso de que este o peni1itta, bal
de;1dos somente aos Domingos. Tortos cllcs teriío toldos, 
VQB!iladorc~ scmprP orient;tdos . f' as coht~rtas desiufccta· 
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das-fpor"'mêio d'e fumigações dé"alcatrão, vinagre, ou al
fazema·,.··o quP. se fará hnma vez por semana ; convindo 
que..-_seja ao Domingo, logo depois da hora do almoço. 
J:,-..'" Artigo ti. • O navio, que tiver concluído o seu fa-
brico, passará logo pnra o ancoradouro marcado no Ar
tigo 2.• § 1.• 

Ar·tigo 7.• Se por qtwi!JUCr motivo hum navio des
armado prompto assim se conservar por espaço de mais 
úe !leis UH'Zes, proceder-se-ha á limpeza do porão, que 
será dPpois cai;Hio, hem como todo o lastro, repetin
do-se esta operação no fim de todos os seis mezes. 

Artigo 8. • Serão pintados exteriormente de seis em 
seis mezes, e iuterionnente de anuo em anuo os navios 
desarmados, c caiadas as cobertas de tres em trcs mczes. 
A mastreação será pintada, quando o for o casco. 

Artigo 9. • O Patrfto-mór, de intclligcncia com o Aju
dante incumbido das obras do mar e com o Comman
dantc Geral dos navios desarmados, fará remover dos 
ancor·adouros designados n'este Regulamento quaesquer na
vios mcrcantt<s, que nos mesmos fundearem, conservando 
sempre livre d'dlcs o espaço em frente do Arsenal , que 
fica entre os ancoradouros da c:.ll'ga, c da descarga ; pe
dindo para ess•~ fim o auxilio da Capitania do Porto, 
(}UaJJdO fOl' llCCeSSariO. I 

-rrn;J.o 11. 

lJV 1/1/JJU'rO rfc Jll'llf.'llS das !}llll1'1lÍf'ÕCS, 

Artigo 10." Os na\'ios, que forem conscrvaôos em 
llesarmamcnto, trrão JlOl' Commamlautc Geral hum om
cial <.la ArmadJ de Patente nunca inferior á de Capitão 
Tenente, o IJUal, bem como os ditos navios, ficarão de
baixo 1las onlcns da lnspecção do Arsenal de Marinha. 

Artigo 11." Cada hum destes navios de Brigue para 
cima inclusire, ser:í commandado por· hun1 Segundo ou 
Primcir·o Tenente ua Annad<~ reformado, e, se os não 
houvrr' por hum Oíliciitl de iguitl PatC;ntP da 1. a clitSSC' 
que menos falta faça ao serviço nctivo. Este OHicial fi
cará debaixo d:1s immcdialas ordens do Commandantc Geral 
dos navios desarmados. 

Artigo 12. o Cada navio desarmado tct·:t a guarnição 
seguinte, al<'m dos respectivos Comm;md:llltes, a saber: 



( 170 ) 

§ 1. • 1\'úo. 

1\Iestre. . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . • 1 
Guardiflo....................................... 1. 
3." Calafate • • . • . • • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • • . . . • 1. 
.Marinheiros. . . . • . • . . . • . . . • . • • . . . . • . . . • . . . . • • . . . . 6 
Grumctes ..•.....•............•........•.......• 12 
Cozinheiro..... . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . • . . . . • . 1 
Paiolei ro • . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . • • • • • • . . • . 1 
Criado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 1. 

Total .. 2lt 
§ 2. • Fragata de 1. a ordcm. 

l\lestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 1 
Guanlifto....................................... 1 
3.° Calaf<tte..................................... 1 
l\Jarinheiros. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Grumetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Cozinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Paioleiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Criado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Total .. 20 
§ 3.° Fragata ele 2.a ordem. ; 

:l\Ies tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3. o Calaf<ttc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 
.Marinheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la 
Grumetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• . . . . . . . . 9 
Cozinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Paioleiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Criado......................................... 1 

Total .. 18 
§ !1. o Corretas em geral. 

l\lestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Marinheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Grumetes....................................... 6 
Cozinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Paioleiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Criado......................................... 1 

Total .. 13 
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§ 5. 0 Brigurs-barcas e Transporte.~ de Ires mastros. 

l\fcstrc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
1\larinhciros .............. , .............. , . • . . . . . 2 
Grumctcs.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ó 
Cozinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Paiolciro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Criado................ • . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • . . 1 

Total .. H 
§ 6. o Brigues. 

~lestrc.. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . t 
~larinhciros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . 2 
Grumetcs... . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . • . 3 
Cozinheiro.. . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • :1. 
Paioleiro. . • . . . . . • . • • . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • t 
Criado........ . • . • • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . i 

Total.. ~ 

S 7. 0 Brigues-c.~cunas, Pataxos, c emharraçôes menores. 

l\festre.. • . . . • . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . I 
Marinheiro. • • . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . • • . . . • . • . • . • . . t 
Grumctcs........... . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . 2 
Cozinheiro.. . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . • . • . . • . . . 1 
Pai oleiro. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . 1 

Total.. 6 

§ 8. 0 Vapores até 300 cava/los. Como as Fragatas de 
2. a ordem , c mais. 

1,0 Machinista.. . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . 1 
Foguistas, . . . . . . . . . . . • • . • . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . • 6 

§ 9. 0 Ditos de 300 a 100 cavallos. Como os Trans
portes de tre.ç mastros, e mais. 

2. o 1\fachinista. . . • . . • • • . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . f 
Fogttistas ... ., ... ,. ........ ., .................. -.. • . 3 
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3. o i\Iachinista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Foguistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 

Arti~o 1:1.o 1\lüm d<•:-l:1s prac::s, lla\l'r:lo a bordo ,:o 
nario do Commanrlallt•· C1·r:,l :1~ '"~lli:lf!'~: 

c ·t.• !111111 Ctnn:n: '"'1riu. ~! 
f: -t:rÍ I ;i f I. '~." I! 11111 ., .,, ,, 

ll1111l Fi•·l. 
[(.o Do11s 

TJTCI.O 1!1. 

Dos rr;u·imcntos. 

Artigo V1. 0 O CommandantP Geral dos navios des
armados tcr;'t os rcncin1cntos c vantag<:us como Com
rnandan te de Tra mporte. 

Artigo 15.• Os Commandantcs dos ll:l\·ios desarma
dos, bem como os OITiciacs de FaJ.cnda, Ollieia1~s Ma
rinheiros, c Artiliees do navio do Commandante Geral 
perceberão os vencimentos c ''antagcns, os primeiros de 
Officiacs, os segundos dos de ntliiH'ro de Fragata, c os ul
timos de embareados, todos como se estivessem em Trans
portes. 

Artigo 'lG.• Os demais Officiacs l\larinheiros, S('ja 
qual for a classe do navio, a que pcrtenção , terão h uma 
quantia igual ao soldo de terra, IJUe percebem os da 
mesma denomin:tçfío de numero, embora o niío srjão. 
Os Officiaes l\Iarinhciros cxlr:mumcrarios Yenccrão, sendo 
Mestres, como Contramestres de numero; c sendo Guar
diõcs, como taes tamhem de Bumcro. Os l\Iachinistas 
perceberão os vencimentos, que lhes competirem pelos 
seus engajamentos. 

Artigo 17 ." Os Artiliccs \'encerão mensalmente h uma 
quantia correspondente ao jornal, que perccbião pela res
pectiva O!Iicina do Arsenal, alêm da ra~~fío do porfio, a 
IJliC tem direito, como as demais pr;tças emharc:ulas. 

Artigo 1 S." As pracas de marinhagcm, cozinheiros, 
criados, paioleiros c foguistas terão venciliH'nlos iguaes 
:ws qw• JlPrePIJPm as da mr•cma r!Pilllllli 11acfío a hordo dos 
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navios armados ; dt!Vendo ser os paioleit·os das Náo5, e 
Fr:~gatas primeiros mat·inheiros, os das Corvetas , Brigues
barcas, f! Transportes de trcs mastros segundos mari
nheiros. f' os dt~m<~is grunwtes. 

Art1gt1 1 H." Todas as pra<:<~s, c1ue guarnecerem os 
mnios d•~sarmados, terão h uma ração do porão, igual {t 

•Jue !>c abona ás dos navios armados. 

TIITLO IV. 

Dos deveres das difTerentrs praças embarcarias nos tzat'ios 
desarmadus. 

Do Commanclante Geral. 

Artigo 20. • Alem das obrigações prescriptas pelo Ue
gulamento dn Armada aos Comm<~tHlantes dos navios de 
guerra, relativamente á sua economia, policia, e disci
plina, tem o Commandante Geral dos navios desarmados 
as dcscriptas nos §§ seguintes : 

§ t.o Executar e fazer executar as ordens do lnspc
ctor do Arsenal de Marinha, relativas ao serviço dos 
navios sob seu commando. 

§ 2.0 'fer a sua moradia a bordo do navio, que o 
lospector do Arsenal lhe designar. 

§ 3. • Pernoitar a bordo. 
S h. 0 Acudir aos inccndios, ou n quacsqucr outros 

acontccinwutos, <Jtte ti\·crem lu~:Jr uos ancoradouros pro
ximos ao em tptc se achat·, levando comsigo os Com
mandantes c parte das guarnições, que para esse fim 
houver detalhado. 

S 5. ° Fazer acudir aos inccndios em terra os Com
mandantes c parte das guarnições, que pnra esse sci'Viço 
tiver detalhado; isto porêm quando pelo lnspcctor do Ar
senal lhe for determinado. 

§ 6. 0 lnspcccionar semanalmente o estado dos navios 
sob suas ordens , declarando na parte , que aos sahbados 
deve enviar á lnspccção, as occurrencias que tiverem 
havido. 

S 7 .• Passar mostra ás guarnições dos navios mensal
mente, antes de ser nprescntada á Contadoria Gernl da 
Marinha a relação do pagamento do soldo. 

S S. o Designar todos os mczes hum <los Conunandnn, 



' 

( 180 J 

trs, pnra assistir ao rrcehimento dos mantimentos na I'cs
JWCiiva S<·rçiín do Almoxarifado. 

S !J. • Detalhar ~emanalmPntt~ hum dos Commandantcs, 
para rondar, pelo menos em duas noites de cada sema
na , todos os navios desarmados, a rim de ver, se nelles 
sP conservão vigias, e tudo está em ordem. 

Dos Commrmdantcs dos navios. 

Artigo 2l. • Os Com mandantes dos navios desarmados 
IPriío os dcvcr<'s, c altrihni~~ües, que competem aos dos 
nal'ios de guerra, ficando snhordina<los ao Commanrlantc~ 
C1~ral, da mesma fúrma que os destes o são ao da Força 
Nal'al em fJllC servem. 

Ar! igo 22. o A 11~111 destas obrigaçõr·s , tem os Com
mand:mres dos navios desarmndos as seguintes: 

~ 1.• Cuidar na conservação, limpeza, e fabricos do 
navio do seu commando. devendo assistir a elles, tomar 
o ponto dos opcrarios, notar as obras , que se fizerem , 
os materiacs e jornaes eom as mesmas despendidos, c lis
ealisar o rccebim<•nto e emprego dos ditos matcriaes, dando 
mcnsaln•ente circunstanciada parte ao Commandante Geral, 
para rste a rnviar ao Inspector do Arsenal. 

~ 2. o Actil'ar a conclusão dos fabricos, fazendo cum
prit· as ordens , que a respeito derem o lnspectot· do At·
sen:d, hem como o Ajudante incumbido das obras do 
mar, c o Constructor. 

~ 3.• Cooperar para a extincção dos fogos, tanto no 
!lia r, como <~m terra , c para o salvamento dos navios em 
Jlf'rigo , segundo a esc a la de serviço , qne for detalhada 
pelo Commandante Geral. 

~ á." Pernoitar a bordo. 
~ 5. o Assistir , quando lhe tocar por detalhe , ao re

cd}imcnto dos mantimentos na respectiva Secção do Al
moxarifado, (('ndo todo o cuidado em que sejão de hoa 
!pwlidadc, iguacs aos ({UC se distribuem para os navios 
armados , e haja toda a exactidiío na sua co-ntn, peso, c 
medida, c conduq~iío para hordo do nario do Commando 
Geral. 

~ (i.° Fazer as rondas noctnrnas, (/llC' lhe locarem 
poi· <ktalhr. 
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Do Commissario. 

Artigo 23. o As obrigações do Commissario são as 
impostas pelo Alvará de 7 de Janeiro de 1780, c al~m 
dessas as s<·gu i 11 tcs : 

S L" Hcccbet· os gcneros c mantinwntos nee<·ssarios, 
ta1~to para o navio do Commandautc Geral, como para 
os dos outros debaixo das ordens deste. 

§ 2 • Assistir á distrihuiçüo da ração diaria para cada 
hum dos na\ios. 

Do Hstrin7o. 

Artigo 2-'t. • As obriga<:õcs do Esc ri 1 ão são as prcs
criptas nas LPis d<! F<tzctHia , c ordens em vigor para os 
Emprrgados desta denominação e as s<'guinte~: 

~ 1. o Ter hum li no de soccotTo~ para cada hum dos 
na~ios, cutrPgaudo o que pertPncer ÜliHelle, que armar, 
ao Empregado da lntendencia, encarregado de passar mos
tra , ua occasião em que esta tiV<!r lugar. 

§ 2. • Fazer uos m<tppas de despeza, tanto de utan
timeutos , como de outros g1•neros , e soldos , a sepa
ração do que pPrtencer a cada hum dos na1·ios, para , 
á vista dell<•s, se proc1•dcr á escripturação regular na 
Contadoria G <'r ai da Mar in h a. 

§ 3. • Notar em liHo proprio os fahrieos de c<tda hum 
dos navios, e sua importaneia. 

~ 4 • Eutn·gar t•slt~ lill'o com o tt•rmo de rnc<'l'l'a
llle.llto {t Cont;1doria Geral, <JIUIIHh L1~111ta lugar a alie
unção do uavio. 

Dos Jl cst Ns. 

Artigo 25. • Alem das obrigações, que compekm ao!> 
.Mestres dos navios de guerra, tem os dos desanuados 
as segui n tf'S : 

§ 1.• Velar na consenação da amarra~~ão, em que 
o IJa\io estirer. 

§ 2.• (;oadjuvar o PatrãO-IIJÓI' em todos os scni~:os 
de importaucia, que tr•nha o Arsenal de deSPlll)H'Illtar, 
como tirar e IIH'lll'r mastros, remover os IJa\ ios <k ltunws 
para oull'as amarraçí:J<·s, amarra~los, deita~los fúr.l da 
harra. l.1n•:<ll. <til tn<~r as Clllharca~··)cs, qtu! "'t1·j;tO em 
ronstrn•·rflll IJO At s.·ual . 1.\r. 

~ 3." · Pnnoit;1r a hordo. 
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Artigo ~G.o Para qup se prestem os seniços uecla
rados no Artigo antecedente , SfT;í necessario que o Patrão 
J\lút• os n•elame do t:ontnJaHdante Gl'ral, ou que o Ins
rwctor do Arsenal direcl:liiJCilte os determine a f'SIP ' f{Ut:r 

por si, quer por intcrmcdio dos seus Ajudautl's. 

Do.~ GuardiiJrs. 

Artigo 27° Os Gunnliiks suhstituirão os J\Ícstrcs, e 
terão, alêm das obriga~·ücs qrw lhes competem em qual
IJIIrr nal'io de guerra, as Sl'guintf~S: 

§ 1. o Acompnuhar o Com mandante c gnamições, fJUC 

acudirrm aos perigos no mar, c aos inccndios, quer 
ucstc , quer em terra. 

~ 2.
0 

Distribuir as rações dinrias, c encarregar-se da 
eall.lcir;J da guamição. 

Dos C!l!afatrs. 

Artigo 28. 0 Os Galafatcs lerão por· oJJrigaçiio: 
§ 1. o t:nidat· na howba de fogo do Sf'U !la\ i o, c mais 

oiJjcelos :1 elfa pertencentes, nns de esgoto deste, f' nas 
dos outros , sendo 1lr~wlhados ]Wr:l hum ca1h dia . qn<IIJ
do hnjn Humcro sniTiciente , pnssnr revista ;,s homhas de 
todos os navios, a fim de conhecer, se estão gunrnecidas 
c capnzcs para o serviço. J~sle detalhe será feito pelo 
calafatc do navio do t:ommandalllc Geral. 

~ 2.
0 

Acudir com a bomba de fogo, c suas pertcn
ras, aos inecndios, quer no mar, quer cru terra. 

~ 3. o FazLT os pequenos calafctos , de qnc carecer o 
::;eu navio, como s1·jão tomar aguas, c coadjuvar aos dos 
outros, quando lhe for detenniuado fl<'lo Con11uanu~ Geral. 

Artigo 2\l. o Estas ohrig;1çõcs fi cão ineumhidas SOtllf'Bte 
ao calafnte do navio do Comrnanda11te Ceraf, se nenhum 
outro houver a IJOnlo dos narios desarmados. 

TITULO Y. 

flas drmais praras das .r;uarnirrics. 

Artigo 30. o Os fieis, paiolciros , cozinheiros, nwri
ulragelll, e criados lf~rão por o)Jrigar:üf•s ;,s que compctr•m 
;,s pr;~t~as de igual dcnornillar.:fto a IHJnlo do;; navios ar-
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mados , c as que se deduzem do serviço especial desi
gnado neste Regulamento. conforme lhes fOI' ordenado c 
detalhado pelo Comrnarulante Geral , e pelos tios outros 
navios. 

T!Tl:I.U \1, 

Disposirõcs C:craes. 

Artigo 31. 0 As famílias do Commandante Geral, tios 
Commandantes. c dos Mt~strcs pod1~rfío morar a honlo tiO" 
navios , em que estes ~c achem ~~mharcado" , prt•cedt•tHio 
para isso licPn(_'a do Insprctor do ,\ rsenal , com tanto 
pnrêm <}111' não sirva t•sta ctmct•ssiío de d!'sculpa para 
qualquer falta de conservação de assei0, ou tlist~iplina 
a bordo dos mesmos navios. 

Artigo 3~. o Por rnan1~ira alguma , nem a qualquer 
titulo 1111e srja, podt~rú havct· polvora a bordo dos na
vios; hem como lica prolrihido n~s mPsmos o uso dos 
phosphor·os, e a conservação de chiqueiros de porcos , 
a destes animaes , on de outros quaeSI(lll't' l(lte III'Pjlllli
qucrn a eonsrrraçiio da limpeza , ou a do casco. 

At·tigo :~3.• ()uando se comnwtt.a :1 hordo dos navios 
qualquer falta, que ~~xija casti~t> superior ao de YintP ~~ 
cinco chibatadas, darú o Cornmandaatc Geral com :nJLc
cedencia parte ao I nspector do A rst~na I , de quem rece
her;í as ordens a tal n~speito , ohst~nando o mesmo os 
Commandanll's p:m1 com o Comnwudautc Gt~ral. 

Artigo 3lJ. o ()uando pass:u· mostra dP armnnwnto 
qualqrwr dos na vi os, regressarão pnra o do Com man
dante Get·al as praças de marinhagem, que o guarneci;lo, 
para se distrihnin•rn pelos 0111ros, que tcnhão falta dl'l
las; sendo. no caso úe haver exct•sso , dt•spt>didas as 
que entre todos os navios forem mais antig:~s. e assim 
o quizerem , isto porêm se não se acharem ligadas por 
algum eontracto , que ainda não cslPja satisfeito. 

Artigo 35." 1\s praças de mariuhagt~lll. que guame
cercrn os navios desarmados , st'l passarfío para os ;rr
mados, a pedido seu, e eonsentimeuLo do ln~pPctor do 
Arsenal, ou fJI~<IIldo por seu m{ro comporlam•·uLo se toruem 
merecedoras d I'SS:I r~on••t·•: ;i o. 

,\rtigo :ki." li•· prohiiJido atral'ar a !Jordo dos navios, 
dt•pois do sol po~to. qualt(llt'r euth:1rcac;w, que u;lo ~~·i"' 
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tio proprio lla' io, do Arseual , do Com mandante Geral, 
ou da Capitania do Porto, sú t•m srrviro. 

Artigt1 37." Não he prrrnittitln que pessoa alguma, 
r1ue uflo ~wja das guarni<:ões dos naYios, ou das familias, 
:t quem se concede morar a bordo , more, ou pernoite 

uos mesmos. 
Artigo 38." Hawrá a hordo de cada navio hum livro, 

~~m que o Commandanlt~ !'S<Tnná diariamrntc as no\·idades 
ocrorridas, <ts ordrns que recPhcr, c o estado do tempo. 
]~stc lino srr{• rubricado pelo lnsprctor do Arsenal. 

Artigo :H)." St~ :1rontrccr que nos navios uão exista, 
por sua elassc , bomba de apagar inc••ndios , deverá o 
Cowmaudaute Geral ter huma , st•ja qual for a classe, 
a que pcrtPnça. 

Palacio do Hio de Janeiro em U de Abril de 1853. 

Zacarias de Cúes c Vasconccl!os. 

DECIU:TO N. o 1. H2- de H de Abril de 1853. 

Concede a Tlwnw; Jo.w! dt' Cmtro c CompanftiaJwirilcgio 
c.rcbtsÍI'O por tempo de oito 1111110.~ para o ji1brico de 
('(fiTOs para a .-ondllt(ti.o de !'argas, segundo !tum nora 
.~ystt·nw dt• rfllC .~t7v illrtiiiOrt's. 

:\llrnt!endo ao que l\l1~ rrprrsPntárfiO Thomaz José 
de Castro c Companhia , c de conformidade com o pa
n•ct•r da St'l'\'fto dos Nt•gocios do lmperio do Cousclllo 
d'Estado, exarado em Consulta do 1.. • de Dezembro do 
anno proximo passado: llt~i por bem Conceder aos Sup
plieantt~s pri1ilt•gio cxclusiro por tempo de oito aunos para 
o fabrico de carros tk sua invcnçflo, dPstin<Jdos á COII

dueçftO de cargas , os quacs serfto de duas rodas c pu
x:Hios por dois animacs, e terflo dois Yar;ws e lwlll;'l lança 
no centro e l'ixo firme rceto ou curvo, eourorme o lk
senho que apres(~nl;lo c que lica colnpcl<•ul<'IIH~nle ar<'hi
\:tdo. Francisi'O Colll:allrs ~lal'lins, do ~I"u Consdho, 
Senador do Inqwrio. l\liuistro e St~crctario d'Estado dos 
.1\cgocio;; do lmpt'!'io, o lt'nha i!Ssim entendido, c faça 
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executai'. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Ahríl 
de mil oitocentos cincocnra e tl·es, trigcsimo segundo da 
lndependencia c do lmpPrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Francisco GonraliY'S Mm·tins. 

, 
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COLLECCJ\0 DAS LEIS DO 1:\IPEIUO DO BlL\SIL. 

TOMO 1 G. l'AP .. rE 2. a SECÇÃO 20. • 

DECHETO N." 1.1 lJ3 - de 12 de Ahril de 1853. 

JJiauda t.TCI'IIfar a rtspeito dos Agentes Con.mfarrs e sub
ditos do Ducado de Parma as dil;po.q'rões mencionadas no 
A rt(qo 211." do RegHfll/111'1110 11 r;ue se refere o /Jear:to 
JV." 855 de 8 de i\ occmúro de 1851. 

Hei por bem , Tendo em vista a reciprocidade ajus
lada por nolas rercrsaes entre o Meu Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, e o Encarre
gado de Ncgocios do Ducado de Panna em 2() de No
vembro ultimo, c (i do corrente, c em virtude do Ar
tigo 2/J." do Hcgulomcnto annexo ao Decreto N." 855 de 
8 de NoYemi.Jro de 1851., <Jue scjão cxtensi\'as , nos ter
mos das dilas J'e\'crsaes, aos Agl~n!Ps Consulares e snh
ditos do Ducado de Panna as disposi~~ões que se con
têm nos Artigos 2.", 3.", h.", 5.", ü. 0

, 7.", 8." e 11. 0 do 
referido Uegulamcnto. Paulino José Soares de Sousa , 
do Meu Conselho, 1\linistro c Secretario d'Estado dos Nc
gocios Estrangeiros, o tenha assim entendido , c faça exe
cutar. Palacio do llio de Janeiro em doze de Abril de 
mil oitocentos cincoenta c trcs, trigcsimo segundo da ln
dependencia c do lmpcrio. 

Cé>m a Hubrica de Sua Mag<.'stade o Imperador. 

P(lu{ino J os{ Soares de So11w, 
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COLLEC<;Ao DAS LEIS DO IMPEHIO DO IHtASIL. 

1~á3. 

TO~IO 1G. PARTE 2. • SECÇÃO 21. ~ 

DECllETO N. o 1 .14á -- de 13 de Abril de 1tl1>3. 

H!rra riO dobro a gratijicacilo de thwsporte aos O.fficiae.~ 
do Corpo de Engm/1ciros. 

Hei por bem , em conformidade Jo disposto no para
grapho quarto do ArLigo dccimo, e no Artigo treze da Lei 
numero seiscentos quarenta c oito de dezoito de Agosto 
de mil oitoc<~IHos cincoenta e dois, Elevar desde jiÍ ao 
dobro a gr,ltilicação de transporte dos Ofliciaes do Corpo 
de Engenheiros. l\lanoel Felizardo de Soüsa c Mello, do 
.M(•u Conselho, Miui~tro c Secretario d'Estado dos Ncgocios 
da (;úerra , o tenha assim cl1tcndido ; c faÇa cxccutat· com 
os despachos nceessarios. Palacio do Hio de Janeiro em 
treze de Al.ril de mil oitocentos cincoenta c tres, trige
~imo segundo da Indepcndcncia c do Imperio. 

Com a Hnhrica de Sna Magcstade o imperador. 

Manoel Felizardo de Sousa c Mello. 

DECHETO N. o 1.1&5 - de 13 de Abril de 1853. 

Abre ao Jlinisterio da Fazenda ltum credito supple
mentar rlt Ol2.<j53.)7)á70 para o exercício 

de 1851-1852. 

Tendo-se reconhecido a insntliciencia do credito aberto 
no Art. 7. • da Lei N. o 555 de 15 de Junho de 1850; 
c do que Mandei abrir pelo Decreto N. o 9á3 de 26 de 
Março de 1853, para alguns ÁI"tigos de despeza do Minis- , 
terio da Fazenda no exercício de 1851-1852 : Hei por 
bem, em conformidade do § 2. o do Art. lt. • da Lei ]\1, • 
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;JR\1 dP !l d<~ Sl'l!'lllhro de~ 1 SGO, c Tl'IHIO Ouvido o l\lc•u 
Consl'lho de Ministros, abrir outro credito ao mencio
nado l\linisterio da <prantia de ri12.Gi>3,:?lr70 nas rubri
cas constantes da Tahclla, <JUC t:om este haixa; devendo 
este credito supplPmcntar ser levado em tempo eo•,npe
Lente ao conhl't:imenlo <lo Corpo Lr•gisLitivo. .Joa<prim 
,Tosé Rodrigues Torres, do l\Ieu Consnlho, Senador do 
Impcrio, Presidente do Conselho de l\linistros, Ministro 
c Secretario d'Estado dos Negocios da F;u<~rHia, c PrP
sidcntc elo Tribunal do Thcsouro Nacional, as,im o tenha 
eHtl'ndido, c faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro 
aos treze de Abril de mil oitocentos cincocnta e trcs, 
trigesimo segundo da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a Ruhric;1 d<) Sua 1\Iagesta.dc o Imperador. 

./ Olltf11im J os'1 Rodrigues Torres. 

faúl'lfa 11 fJIII' sr refi l't' o /)ccl"l'lO dcsltl r{{l[ll mrtcrí-
sando o r·,·r-dito supp!nllcllfar J)(ll"ll o c:cercicio 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 

á. o 

5. o 

10. 0 

13. o 

1/r. o 

if>. o 

::.>.3 o 

25. o 

de JS31-1852. 

Pensionistas .... , .......... . 
Apu::;entados ................ . 
All'andl!g;ts .................. . 
l\1Psas d!' Ht)Bdas e Colleelorins. 
Casa da ~loedn ............. . 
Typographia >\;1cional., ...... . 
Premi o de L(~t r as , descontos de 

Assignad<;s da Alfandega, com
mi:;sõcs, eorret;tgt~ns c S<'guros. 

Pagamento d1~ <'lltprcstimos do 
Cofre dos Orpltãos ........ . 

Dito de heus dl• defuntos c nu-
sen tcs .................... . 

27. 0 l~eposiÇÕ!!S e restituições de di-
rei tos c ontr;ts ........... . 

~ 31. o Eventuacs .................. . 
Àddit. Armazcm do JWJH~I scllado .... . 

G .iOS:ti)G:)·l 
12. Oú3./j')3ltG 
12. il5Jj'153 

\). 258 :t/;783 
1 . 900.'Zi'885 

13. 735./'t)GltS 

\) 3 . [j 70#; f> Oi 

17G.916~fl!JG 

2Mt. GD7 .j'b7 á5 
7 .175.:-:::GSri 

772W;lr7h 

Palaeio do lHo de .Janeiro em 13 de Abril de 1853. 
Juaquim J rm1 /lodri,qurs Torres. 
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DECHETO N." 1.1'i·G-dc 13dc Abril de1853. 

Orgrwisa a (;uanla Saeiollal do Mttnicipio do Grão Mugor 
da l'rol'illcia de lJlinas Gentes . 

• Allt'lltlcndo ú Proposta tlo Presitlt~nte da Provinda de 
'\li11as 1:eraes: Jlci por hem \)eerdar o seguinte. 

Ar I. 1." Fica crcado no l\lunicipio do Grão !\logo r da 
l'rovi11eia de Minas Gcracs hum Batalhão de Infantaria de 
oito Companhias do ~ervi~o activo, c huma Secção de Ba
talhfw de unas Compa:1hias do serviço da reserva. 

Art. 2." Os Corpos terão as suas para1las no~ lugares 
que 1111~' forem marcndos pelo Presidente da Provinda, na 
t'Ollt'ormidatlc 1la Lei . 

. los/· lldei(HisO de Sousa Hamos , do l\len Conselho , 
~linislro ~~ Secretario d'Es\a1\o dos Negocios da Jnsti(,'a , as
!'irn o lenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio de 
.l.111ciro em treze de Abril de mil oitocentos c.incoenta e 
!rt:~, lrigcsimo segundo da Imlependencia c do Imperio. 

Com a lluhrica de Sua l\lagestadc o Imperador . 

.José 1/dr!{on.su de Sousa Ua11ws. 

OEUi.ETO N." 1 . 1 '17- 1le 13 11t: Abril 1lc u;~,:~ 

Oryanisa a Guarda Sacicnal rlo Jlunicipio do Uio Pardo da 
l'roeiw:ia de :11 i11as Gcraes. 

Attcllllendo iÍ Proposta do Presidente da Província de 
l\Jinas Geracs : Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1." Fica crcado no l\Innicipio rlo Rio Pardo da 
Província de Minas Gerncs hum Batalhão de Infantaria de 
quatro Companhias do servi(.'o activo , c huma Companhia 
anli~a da reserva. 

:\rl. 2." O Batalhao terú a sua parada no lugar que 
lhe for mareado pdo Presidente tia Província, na confor
midade da Lei . 

.José lldefonso de Sousa Hamos , do )leu Conselho, 
'linistro e Secretario ti' Estado dos Negorios da Justiça , assim 
o tcuha entendido, e faça exeeutar. Palario tio Hio .tl~t 
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Janeiro em treze de Abril de mil oitocentos cincoenta e 
tres, trigesimo segundo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Stpl l\Iagestade o Imperador. 

José Ildefonso de Sousa Ramos. 

DECHETO N." 1.148 -· de 13 de Abril de 1853. 

Organúa a Guarda Nacional do llfuniâpio de blinas 
1\"uras da l'rovincia de Jlinas Geraes. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
Minas G.eraes : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. • Fica creado no Município de Minns Novns díl 
Província de Minas Gcraes, hum Commnndo Superior de 
Guardns Nncionacs , o qual comprehenderá hum Esquadriío 
de Cnvnllaria, tres Batalhões de Infantaria de seis Compa
nhias cada hum, com a designnção de 1. 0 ,. 2." c 3.•, todos 
do serviço activo , c hum Batalhão da rescrvn de quatro 
Companhias. 

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

José Ildefonso de Sousa Ramos, do Meu Conselho , 
.Ministro e Secretario 1l'Estado dos Negocios da .Justiça • assim 
o lenha entcndi1lo, e façn executar. Pala cio do Itio de Ja
neiro em treze de Abril de mil oitocentos cincocnta c tres • 
~rigesimo segundo da Independcncia c do Impcrio. 

Ço,m a Hnbrica de Sua Magcstade o Imperador. 
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DECRETO N. n i .1lt9 - de 13 de AI.u·il de 1853. 

Crea na Di ore se de Cuyabtí lwma Cadeira de Theologia 
Dogma fica e Moral, e marca o respectico ordenado. 

Atlrndcndo ao que r!'prcscnton o Rcvrrcnclo Bispo 
de Cuyabá: Hri por bem Decretar o seguinte. 

Art. Unico. Fica errada na Diocese de Cnyahá huma 
f.adeira de Theologia Dogmatiea e Moral com o ordenado 
annual de hum corllo e duzentos mil réis. 

José llddonso de Sousa lbmos, do Meu f.onselho , 
Ministro c Secretario <!'Estado dos NPgocios <la .Justiça. 
assim o tenha ~~ntcndido, e faca executar. Palncio do 
Rio de Janeiro PIII treze de Abril de mil oitocentos cin
coenta e tres, trigrsimo segundo da lndcpendcncia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcsta1lc o Impcrnclor. 

José l!dcfon.~o de Sousa Ramos. 

J>ECHETO N." 1 .150 - de 13 de Abril de 1853. 

Abre ao Ministrri(l do lmprrio hum acdito r:rtraor
dinario de 50 .lJ50,'1tOOO para pagamento das ajudas 
(te ("1/S(O df' 1'ÍIIda (' 1'0lta dos Drputados na 1. a Ses
.wio da 1101!11 J.rgislallll"tl. 

Niio consign:uulo a Lei do Orçamento vi~cntc quan
tia alguma para occorrer {t dcspeza com as ajudas de 
custo de vinda c volta dos Deputados nn primeira Sessiío 
ela nona Legislatura; e sendo urgente a dita dcspeza : 
Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de Ministros • 
na conformid;~dl' dú ~ ~. 0 do Art /j. 0 da Lei N.o 589 
de g de Setl~mhro de~ iS50, Autorisar o Ministro c Se
cretario d'Estado dos N<'g-ocios do Impcrio a dcspcndc1· 
com este ohjccto, no actual ~~xcrcicio, a quantia de 
cincocnta contos f{ltatroccntos e cincocnta mil réis, ele
vendo este credito cxtraordinario ser incluído na pro
posta que opportunamentc scrú npn~sentadn no Corpo 
Leg-islativo. a fim de ter definitiva approvaciío. Fran-



( 1\l~ ) 

eisco Goncalvcs Martins, do i\Icu Const•lho, Senador do 
lmperio, lÜinislro e Secretario d'Eslado dos Negoeios do 
Jmpcrio, o tenha assim ent<~ndido, e faça executar. 
Jl:dacio do llio de .Janeiro em treze de Ahril de mil oi
tocentos eincoenra e tres, trig1•siruo segundo 1la lndc
pcndeneia e do Imperio. 

Com a Huhriea de Sua Magestade o Imperador. 

Fnu1r·isr·o (,'onralrcs ,J/ artins. 

·-~(;~-----

DECHETO N.·· I .1;;1- de 13 d<~ Abril dr~ 11:>5:~ . 

• fJ'JJrOI'II os l~'stali!IO.\ da Companhia de Sr.'Jili'OS contra 
lllt't'lldios, Ó'IIO/J/llli!rltt- l11trrcssr Pubh"co

O'i'l(((!l 1111 ('ú(r:dr da /Jalúa. 

lÍII<'rHiendo ao qr1c ~Ir~ rr•pre.,errl:íriío os Din~ctores da 
CtHupanhi:r dr~ S<'gt:ros eontra inecndios, dcnnminada
Inl!~n~SS<~ Puhlico --- ereada na Cidade da Bahia; e de 
conformidade com o p:rreer•r· da Secr;iio dos Negoeios do 
Imperio do Cous1•lho d'Estado, <·xarado e11r Consulta de 
[j de .Janeiro do eorrf'nte anuo : HPi por JJcnr Approvar· 
os Estatutos da mesma Companhi:r, IJlre com este baixão, 
assignados por Francisco Gou~~alV!'S Martins' do ateu Con
sellw , S1~nador do lmperio , Ministro e Seerr!ario d'Es
lado dos Nq~neios do lmperio, com a dPclaração porêm 
que a prorogação do prazo marcado para a duração da 
Companhia. de quf' traia o Artigo !r. o, c a alteraçiío que 
se hourer de fazr·r nos refl'ridos Estatutos em vii'Lude da 
disposi~·iio do .\rL. 3~.", ficariio dr•perHlerll.es de ulterior 
applll\iiÇiío do Goremo lnqwrial. O mesmo Ministro c 
~r·ercLario d'J~stado assim o !crrl•a cntt•ndido, e f'a\~a exe
cutar. Palaeio do Jlio de ,lauciro em treze de ALril de 
111il oiroe(•utos einco~~nta r• Ires, lrigesimo segundo da lu~ 
dt•pendeucia e do l!rlpcrio. 

Com a Huhriea de Sua J\l;Jgeslade o lurpcrador. 



( 1\13 ) 

ESTAT!íTOS 11.1 C01!PANIIIA IIE SEI:ITI\OS-INTFilESSE PI:RI.LCO.-

/Ja Companhia , (im a qur se df'stina, Sf'1l 

r·apila! c d!ll'fll'lill. 

1.
0 

O fim da Companhia- Intc~resse Publico- he 
sr•gurar contra inc:cndios: ~eu t~mhlc~ma l111ma casa, e 
em circulo a lcgc·nda- Interesse Puhlieo. 

2." Ser{t n•JH'csentada por tn~s l>ireelorc•s ekitos ú plu
raridade de votos, e por maioria relativa em Ass<•mbléa 
geral dos aceionistas: a Piles compde a gera! administração, 
gerindo em tudo na couformidadc~ dos pn~sentcs Estatutos. 

3." O fundo da Cor11panhia ser·;·, de dous mil contos 
de r{·is, 1li1·ididos t•m :red}c~s de hum conto de n"is cada 
hurua; mas podc·r:'t rurrc<:ionar logo que t~llc chegue a mil 
c duzentos contos de réis. pn•enchidos os quar:s, se 
ir{t augmentando ;í propor~:ão das llf'ccssidades, empre
gando o nrPio d(: leilüo para as acções cxcedellles {tf{IHdlc 
capital, c rcrertendo o lucro, se o houver. em favor 
das mil e duzentas acçiks com que começa a operar. 

lJ.." A Companhia durará vinte anuos, e poder;í set· 
prorogada se assim o deliberar a Assemhléa geral dos ac
cionistas. sendo porêm livre a qu;tlquer socio retirar-se 
no fim do tuupo aprazildo. 

5. o Nenhum socio lw responsavcl por maior quantia 
do que n de suas acçües, na fúrma da regra geral das 
Sociedades auonymas, como dispõe o Codigo Commct·
cial do Imperio. 

H." O fundo de res<~rra scrú dr! sessenta contos dr~ 
réis, renlisavcis de cinco por cento com <J!Ie dc1e coPiri
buit', ú 1ista, c<Hia humn :tq:ão, logo depois da iustal
laçfto da Companhia; deduzindo-se mais dos lucros !{lte 

se forem ohtc11do cinco por cento até elevar este fundo 
a oitenta contos d·~ réis, que serú o permanente da Com
pallhin, em r1uanto o capital não for augmentado. 

7. o O nccion iqa que não ellcctnar a sua entrada 
dentro do prazo marcado pela llirecçüo, ser<"t excluído 
de conformid;ale com o disposto urJs Arts. 12." e 1 S." 

8." Quando os pn!juizos chegarem a Yinte e cinco 
por cento do fundo de reserva, a Direcção cxigirú dos 
accionistas a porceu tagem ua proporção de suas respe
ctivas acçõcs, até !jUe se preencha o mesmo fundo <lcsi
gnndo no Art. r.."; quando pon~m clH•g-•n· 0 JH'f'juizo 
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üa Companhia a hUIIJ quarto do seu capital, a Direcção 
suspc11tlerá suas operações , e con vocar{t inunedia lamente 
a Assemhléa geral para resolvet· a respeito. 

9. o As apoliccs do scguro , c mais actos da Compa
nhia , só serão v:didos, c obriga to rios quando assigna
dos por dons lJireetores indistinctamcnte : a assign:~tura 
delles não induz respons<~bilidade alguma pessoal alêm da 
que tem COliJO socios, c da que emauar da inexecução, 
ou excesso do mandato como gestores da Companhia. 

1 O." A Direcção não tomarú risco algum em hum só 
Jlredio, inclusive gt•ucros, c moveis que exceda a qua
renta contos de réis. 

~ 1. o Nos armazens, c tr;~piehes de deposito que forem 
alfandegados podCI';í estender o risco tomado até cento c 
vinte contos de réis , tendo sempre em vista a qualidade 
dos objectos segurados, e o trafego das propriedades que 
lhe estt•jão contíguas. · 

~ 2. u Na Alfandcga poderá eleval·-se até a quantia de 
quinhentos contos de réis. 

Dos Arcionista.;, 

11. o He accionista quem possuit· h uma, ou mais ac· 
ções, mas nenhum o poder;i set· por mais de vinte. 

12. o A falta de pontual entrega das entradas para o 
fundo de reserva ou para chamadas posteriores dentro 
do tempo annunciado pela Direcção importa a exclusão 
do accionista, que por este facto deixa vagas suas acções, 
independente de licar responsa vel pelos prejuízos respe
ctivos até a data da ~~xclusão: outrosim perderá em be
nelicio da Companhia o dinheiro IJUe eru caixa lhe per
tenca. 

· 1~t o Se a impontualidade do acciouista nas chamadas 
posteriores, provier de impossibilidade reconhecida , se 
venderão suas acções, e liquidada sua conta lhe ser;í res
tituído o saldo se o tiver. 

1lJ. o Os accionistas tem direito de examinar por si 
os livros da Companhia , sem que toda via possüo tirar 
copias. 

15.
0 

Quando o accionista for· residente fóra desta Ci
dade deverá nomear pessoa idonea que o rep1·esente, e 
responda pelas entradas que tenha de fazer; para o que 
assignara na Companhia l1t1m termo de responsabilidade 
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pelo S'CU constituinte : não podem ser fiadores os mem
bros da Dircccão. 

1.6. • Tem ~lireito o accionista a vender , ou ceder suas 
acçõcs, mas sú o poderá fazer precedendo approvação da 
l>irecção, a quem compete conhecer SP o cr~ssionario tem 
idoneidade de rc8ponder pelos d;lmnos que possão solm~vir; 
o cessionario não terá voto , nem potler;í ser votado em 
Assembléa geral • senão passados seis mczes contados d:1 
data da transferencia. 

17. 0 O accionista transferente tem rrcurso p<1ra As
sembléa geral , quando entender que a Direcção lhe não 
fizera justiça , rejeitando o seu proposto. 

18. 0 Por morte ou fall<!ncia de qualrruer accionista 
se considerarão vagas suas ;1cções. No primeiro caso dr!

verá a Direcção conferi-las aos !JenleinJs do fallcci<lo, 
huma vez que assim o rectucirão dentro de S<!SsPnla dias: 
no segundo fechar-se-ha logo a conta respectiva, f! dentro 
de trinta flias prelixos dar-s<•-ha hum exlrael.o della aos 
interessados , e serú liquidada á waneira que sr~ for~.·m 
solvendo as obrigações a que estiver rcspousavcl. O mesmo 
procedimento tcrú lugar no primeiro caso , se os llcnlr~i · 
ros não exigirem que lhes sejão transferidas as acr:iks do 
fallecido , ou não tiverem a precisa idoneidade para sr;rem 
considerados como accionistas. 

Da Din'!rtlo. 

H>.• Haverú trcs Jlircçtorcs eon1o di:;püe o Ar!. 
2. •; durará sua f{estão por espaço de hum armo , ma~. 
os Directorcs eleitos na installarão da Companhia fune
cionarão até a n'união da Assemhléa geral ordinaria 1'111 

t 85ft : para ser Director h c mbtcr possuir pelo menos 
seis acções. 

20. o V Pnccrlio os Dircctorcs pelo seu trabalho seis 
por cento do lucro obtido , que serão cnl!'e clles divi
didos, c deduzidos do mesmo luao, conjnnctamcntc com 
as despezas ordinarias da Companhia. 

21. 0 No dia 31 de Dczf~mhro de cada anno, proce. 
dcrá a Dirccção a halanço geral, o qual Sl!rú apr.~!sen
tado á Commissão de exame , c csl.a em dez dias prclixos 
fará as conferencias , para o que llw serão franfprrados 
todos os livros, c p11peis 'fliC exigir; o lfUe feito, a Di-
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rcc~ão marcará dia para a rctmtao da Asscmhléa gerai ~ 
que nunca excederá de 15 de Fevereiro. 

22. 0 Logo que pela Dirceçiío for entt·eguc o ba
lanço {t Commissiío de contas, esta procederá ao exame 
de todas as operações da Companhia, e ua renniflo da 
Asscmhléa geral ordinaria apresentará o seu rrlatorio ~ 
cmiuiudo seu juizo sobre a gcstflo e moralidade das ope
rações, hem como se os presentes Estatutos, c delibe
rações da 1L;sembléa geral tem sido Jiclmentc cumpritlos; 
propondo qhaesquer medidas <Iue julgar de interesse da 
Comp:mhi;1, 

:2:1." Harcrú annLwlmentc dividendo tio }Jrodncto li
quido, sempre que ltoll\'er partilha1el pelo menos qua
tro contos de réis; quaudo o lucro for menor será n~
colhido onde estiver o fundo de reserva, para ser di Ii
dido no anuo seguinte. 

2ft. o A Direcçflo contractará com o Banco Commer
cial, ou com quai<Jucr outro Estabelecimento de credito. 
o drposito alli dos fundos da Companhia, com venci
mento de juro lixado annualmentc: d'alli far-se-hão os 
pagamentos de sit~istros, por Yia tle recibos da Direcção: 
para satisfazer os dividendos, ella retirará em huma só 
partida o uccessario, c far:í os pagamentos por si, ou 
pelos caixeiros da Comp:mhia. 

25. • No impedimento ou morte de qualquer Director, 
serú a falta substituida pelo immediato em votos, que 
somente scrú chamado quando o impedimento tcmporario 
exceder a dons mczcs , em cujo periodo poderiio gerir 
somente os dons; mas neste caso h e indispensavel o ac
cordo de amhos para todas as tt·ansacções da Companhia. 

2G. • As transferencias das acçõcs serflo feitas por 
avcrbamcuto no rrrso das npolices, precedendo approva
ção da Dirccçfto, ú vista da qual far-se-ha a \'erha, que 
~crú lançada por termo em livro para isso destinado, e 
assiguado pelo cedente, ccssiouario, c Direcção. 

27. • A Direcção farú os Hcgulamentos ucces5arios; 
admittirú, c dcmittirú os empregados indispcnsaveis, a 
quem marcarú ordenados ; submctteudo tudo ú approva
çfto da Asscmbléa geral em sua primeira reunião , dando 
conta ao mesmo tempo em seu relatorio annual de todas 
as occlll'rcncias da Companhia. 

28. o A Dircceão farú lavrar substancialmente em hum 
livro especial, as · ohrig ações, c c ucargos dos accionistas, 
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de conformidade co1n os presentes Estatutos, exigindo em 
seguida a ass.ignatnra de cada hum d'elles, com declaraçüo 
do numero de ac<.~ões <JIIe subscrevco: no caso de trans
fercncia, os ccssionarios assignarão da mesma fónua, c 
este livro terá o mesmo vigor c força de Escriptura pu
blica , ohrig<ttoria para cada hum dos accionistas. 

20. o As actas das deliberações da Assembléa ~era! , 
serão consideradas como procurações especiaes, para a 
gcrencia da Dirccção, pelo que devct·ão ser logo lan~~a
das r~ assignad<ts para lhe servirem de guia. 

30. o Approvatlos os presentes Estatutos pela Assem
hléa gcr<tl dos <tccionistas, confirm<tdo~ pelo Goveruo de 
Sua l\Jagestade o Imperador , c rf'gistratlos no Tribunal 
respectivo, procederú a llireeçüo ú chamada das entradas, 
p<tra o fundo de reserva , c a Companhia começarú suas 
opcra~~õe~. 

31." Fica antorisada a Dirccçüo para pedir a confir
mação dos presentes Estatutos, de conformidade com o 
Art. 2." do Decreto N. o 575 de 10 de Janeiro de 18~9, 
que regula a incorporação das Sociedades anonymas. 

Da Assembléa geral. 

32. • Considera-se Asscmhléa geral onlinaria a reu
nião de quarenta socios, que representem pelo menos 
hnma quarta parte uo fundo da Companhia, todavia nen
huma alteraç:to se poderá fazer nos presentes Estatutos , 
sem que eoncorrão votos unanimes de tantos accionistas, 
quantos representem metade do capital da Companhia. 
Quando se não reunão os accionistas designados para o 
primeiro caso' far-se·ha com intervallo de tres uias pelo 
menos, segunua, até terceira convocação, c nesta o e
liberarão os que se acharem presentes. · 

33. o A l\lesa da Asscmbléa geral compor-sc-ha de 
hnm Presidente, de hum Vice-Presidente , e de dous Se
cretarias, que serüo annualmentc eleitos; far-se-ha huma 
só lista em que se designarão dons nomes para Presi
dentes, c abaixo destes , outros dous nomes para Secre
tarias; o que dos primeiros ohtivet· maioria de votos será 
o Presidente, c o immediato Yice-Presidcute; e tlo mesmo 
modo será primeiro Secretario o mais Yotado , c segundo 
o immediato : uo caso de empate na Yotação , a sorte 
decidirá. A falta do Presidcutc ~crú suppritla pelo 



Vic(~-Pr1~sidente, a de alllhos pelo primeiro Secretario, e 
!la de todos tres pdo segundo : na falta de hum , ou 
;unlws o~ Seerctarios, o Presidente nomeará d'entre os 
<~eeionistas presentes, quem interinamente exerça as res
pectivas fuucçõcs. 

~)lJ." O accionista de h uma até seis acções inclusive 
lcr{t hum \'Oto nas dci~~Õl'S, e o de sete para mais terú 
dous: só serão admissíveis JH'OCIII'ações para representar 
" accionista ausentr~, e nunca para votar por clle. Na5 
lirmas sociaes ~ó hum dos socios poderá \Otar, ou ser 
votado. 

35. • Na rcun iüo da Assembléa geral ordinaria far
:;e11w alêm da elci(:üu da f\lesa, como uispõc o Art. 33.", 
<t da Dirccção ; c da Com missão de exame de contas, a 
qu;ll eonstar{t de tres aceionistas. 

~0. o lia Yerá Asscmhléa geral cxtraonlinaria todas 
a., vezes ljliC a llirec~~üo por maioria de seus membros 
a julgar necessaria, ou quando vinte acciouistas pelo 
ml'nos qile repn~sentem duzentos ou mais contos de réis 
110 r:1pital da Companhia, a requererem com causa mo
tivada : em qualquer dos casos será convocada por an
nuncios puhlicos. 

37." As delihcr;Jções da Asscmhléa geral serão toma
das por maioria relativa de votos, pelos soei os (lU e n'ellas 
se acharem prrst'ntes na conformidade do Art. 3:2. o 

38." No aeto da reuniüo da Assembléa geral ordina
ria haverá aflixada ltuma tahclla em que estejüo escriptos 
os 110nws tle todos os accionistas, começando pelos que 
po~suirem de seis acções para cima, e seguindo os de 
cinco para Jwix.o, a lim dos votantes se poderem orien
lar na escolha dos I>irectores, Mesa, e Commissüo de 
exame. 

Para ser Dircctnr basta possuir seis acções, e para 
os mais encargos são aptos todos os accionistas indis
tinelamente. 

f) isposirõf's (,'entes. 

3H," As ;:~cçr1es qnc vngarem por 'luacsqucr circum
stancias dos aecioni,la~;, flearfto de nenlwm elfeito, salvas 
as disposi~~ões llo Arl. '18. o; e ú Direcçüo eomJJCte sub
stitui-las f! dispor d'ellas como melhor convier, a fim de 
l\'1' se111prc o r:apilal preenchido. 
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ltO." As colltesta~ões que possão haver entre a Di~ 
recção c os segurados, serão decedidas por arbitros, 
nonu•ados por ambas as pnrtcs, c da sua decisão não se 
poderá recorrer, nem appel1;1r. 

lJ1. o No caso de disconlancia dos dous arbitros as 
partes nomearão cada huma tres negociantes; c lan~~a
dos os seus nomes em huma urna se cxtrahirá por hum 
menino hum, que será o desempatante; o qunl se cin~ 
girá a humn das opiniões dos outros arbitros. Assim a 
uomeacão como a extraccão da sorte se fará em hum 
mesmo. dia e hora puhlic<;mentc, c com aviso previo aos 
interessados, em cuja falta assistirão por cllcs duas tes
wmunhas que assignarfto o auto que tle tudo se la\'l"ar. 

li2. 0 A disposições do Art. 32. 0 úccrca do fundo da 
Companhia , ou spu eapital, deve-se entender em relação 
ao Pstado dlcctivo d'essc capital, quando se tiver de exe
cuta•· as disposi~:ões do mes1110 Artigo. 

Palacio do Wo de Janeiro em 13 de Abril de 1853. 

Frann"sco Conralves lllartins. 

DECHETU N.o 1.152 ·-de 13 de Abril tlc 1R:l3. 

Abre ao Jlinislrrio da Fa::,cwla hum credito sttpplemeutar 
dr ()"ítl. 5~ 'I· ;j 387 , para occorrcr á maior dcspeza 

wlwlada 1wra o l'xercicio de 18;)2-1853. 

Sendo insufficicnte o credito aberto no Art. 7. 0 
da Lei 

N.o 628 de 17 de Setembro tlc 1851 para alguns artigos 
de despeza do i\linistcrio tia Fazenda no exercício corrente : 
Ilei por bem em conformidade do § 2. 0 do Artigo t..o da 
te i N. o 589 de 9 de Setembro tlc 1850 , c 1\mdo ouvido 
o !\leu Conselho de Ministros, Autorisar o Ministro e Secre
tario d' Estudo dos i\ cgocios da Fazenda a despender mais 
no mesmo cxen:ido a quantia de (;/9. 59~:jj')387 nas ru
hrkas constante' tia Ta!Jeila qae com c~le baixa; devendo 
este credito suppkmcnlar sr·r lerado t•m tempo competente 
ao conhecimento tio Corpo LcgislatiYo. Joaquim .Jose ·ltotlri
gnes Torres , do ~leu Con~elho , Senar1or do lmperio , Prcsi
tlentc do Conselho de Ministros , Ministro c Secretario d'Es
tatlo dos ~cgocio:-; da Fazenda , c !'residente do Tribunal 
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do Thesonro N acionai , assim o tenha entendido , c faça 
executar. Palacio ()o Rio ue Janeiro em treze de Abril 
de mil oitocentos eincoenla c tres, trigcsimo segundo da In
depcndencia c do Impcrio. 

Com a llubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Joaquim .José Rodrigues Torres. 

1'a1udla a IJIIC se rf'{ac o Oecreto desta data aulorisando o 
credito SIIJIJihiiH'I!lar pam o e.ccrcicio de 1852 -1833. 

'§ 7. • Emprega(los de Reparliç.õcs extinclas. 
§ 8.• Thesouro Nacional .............• 
§ !).• Thesonrarias .................. . 
§ 11. 0 Alfandegas ..........•.•....... 
§ H-. • Mesas de llendas c Collectorias ...• 
§ 15.• Casa (lal\Ioeda .............. , .. 
§ 18. • Administraçiio de l'roprios Nacionaes. 
§ 19.• Dita de terrenos diamantinos ..... . 
§ 21.• Ajuda de custo a Empregados de Fa-

zenda ...................... . 
§ 33. • Gratificações ....•••..•••...•. · · 
§ 3'~. • Evenluacs ..•............•...•. 
Addit. Armazem do papel scllado •...... 

s.ooo;n,ooo 
j 1 !i . 680 ;til 000 
180. 000 ~ 000 
200. OOO.jj)OOO 
!i2 ooo;n,oou 
(i6. 700 ;Jti 000 

2 500;itl000 
3. 2/,6;tjl106 

13.000~000 
16.000;jjl000 
15.000;!tl000 
18.468 ;tt>281 

679. 594· ;til387 

Palacio do Hio de Janeiro em 13 de Abril do 1853. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

DECRETO N.• 1.153 -de 13 de Abril de 1853. 

Aúre ae M inistrrio da Fazrnda hum credito mpplrmrntar 
de II34-.lt:~2.~Hi7 para o e.rercicio de 1850-1851. 

Tendo-se verificado em alguns artigos de despcza do 
lUiuisterio da Faz('JHia do exf'rcicio de 1 S50-1851 a ne
cessidade de maior credito do que o aberto no Art. 7.• da 
Lei N. 0 55f) de 15 de Junho de 1850, c no Art. 2.• da de 
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16 de Setembro de 1851 N. 0 62i : Hei por bem em con· 
fonnidade do ~ 2. o do Art. !to o da Lei No • f>Sü de D de 
Setembro de 1850 , e Tendo OU\'ido o Meu Conselho de 
1\finstros, Ahrir hum credito ao mencionado l\linisterio de 
lt3ll olJ ~2°?1 U7 na~ rubricas eonstantes da Tahclla, que 
eom este baixa ; devendo este credito supplemcutar ser 
IP\'ado em tempo competent(~ ao conhecimento do Corpo 
],egislativoo Joaquim José Hodrigues Torres, do Meu Conse
lho, Senador tio lmpcrio, Presidente do Conselho Lle Minis
tros, Ministro r~ s(~cretario d'Est;ulo dos Negocios da Fa
zenda, e Pn~sideute do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tcnlt;t entendido, e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro aos treze de Abril de mil oiocentos cin
coenta e tres, trigcsituo segundo da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Joaquim José Hodrigues Torres. 

1'aúel!a a que se re(ae o DerTeto desta data autorisando 
o !Tcdito supplementar para o exercício 

de 1850-1851. 

§ IJ. o Pensionistas •.•..•. o •..•..•.•.. 
§ 7. o Phesouro Nacional. o . o ......•.•. 
~ 9. • Juizo dos Feitos da Fazenda •..•. 
S 10. o Alfandegas ..•.....•........... 
§ 13. 0 Mesas de Hcndas c Collectorias ...• 
§ 23. o Premi os de letras , dcscon to !'i de as-

signados da Alfandega , commis
sões, corretagens e seguros o .... 

§ :?.5. 0 Pagamento de emprestimo do cofre 
dos orphãos ............ o. o o. 

§ 26. o Dito de bens de defuntos e ausentes. 
~ 27. • Heposi<:ões e restitui<:ões de direitos 

c outras ......... o ...... o .. . 
§ 31. • Eventuacs ...... o ...... o .. o .. o . 

10olJ30.ID073 
1. 787 .j't)307 
3. 593 .j't)56lt 

IJ2.811J,ji]')21JO 
20.02[J~037 

7. h7L77J029 

26.337W)873 
220. 878.;!!9i1 

8308b9~593 
17. 2ft5.n;lt80 

[j3lt.lt32 .j't)lô7 

Palacio do Rio de Janeiro em 1:) de Ahril de 1853. 

J oaqllilll José Uodr(r;ucs l'OITCbo. 
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COLLEC<}Aü DAS LElS DO IMPEl\.10 DO BHASIL. 

1 S53. 

TOMO iG. PA l:TE 2. a SECÇÃO 22. 3 

DECI:ETO N." 1.15la - de Hi lle ALril de 185!3. 

Orgnnisa a Gwmlrt 1Yw·ional dos ilfn11iripios de ,-,· . .!orlo 
d' E! !lei, .'i. José, l.mTrts e Oliecl'm dn flrorilwia 

de Minas Geraes. 

Altentlentlo <Í Proposta do PrcsiJcnte da Província rle 
Minas Gerncs : Hei por bem De~.:retar o seguinte. 

Art. 1. o Fica crendo no l\1unicipio de S. João d'El
Rci , S .. Jost\ , Lavras, c Oliveira hum Commando Superior 
de Guartlas Nadonnes, o qual comprehcnJcr<Í no l\lunicipio 
de S .. João d'ElRei hum Esquadrão de Cavallnria c hum 
Batalhão de [nfanlaria de oito Companhias, com a designa
ção de 1. "; em S . .José hum Batalhão de Infantaria de seis 
Companhias , com a designação de 2. o ; em Lavras hum Ba
talhão de quntro Companhias com a denominação de 3 .• ; 
c em Oliveira hum Esquatlrão de Cavallaria c dons Bata
lhões de Infantaria de seis Companhias cada hum, rom a 
designação de !1. o c 5. o, todos do serviço activo. ll<lVer<Í 
mais em cada hum dos referidos Municípios huma Secção 
de Batalhão de duas Companhias do serviço d11. reserva. 

Art. 2. o Os Corpos terão as suas para1las nos lu~ares 
que lhes forem marcados pelo Presitlcnte da l'rovinria , na 
conformidatlc tla l.ei. 

José llrlefonso dn Sousa llamos, tlo !\Ien Con:;clho , 
Ministro c Scrclnrio d'Eslatlo dos Negoeios da .Jnstiça , ns
sim o tenha entendido, c raça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em quinze de Abril de mil o liocenlos cincocnla 
c trcs, lri:;esimo SL'gundo da Indepemlencia c do Imperio. 

~:om a P.ubrica de Sua l\lageslatle o Impcratlor. 
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llECP.ETO N." J .1:J:">- de 17> de Abril de 18:l3. 

Organi.w a Gual'da Xacional dos Jllwu'cipios de Tamrtllllwí , 
Formiga, t' / 1iuml1y da Prorincia de JJiimrs (;aars. 

Attewlentlo ú Proposta do Presidente da Província til~ 
1\linas Geraes: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. Lo Fira creallo nos 1\Inniripios de Tnmandtl<Í , For
migas , e Pinmhy tla Provinda de Minas r.ernes hnm Com
mando Stqwrior de Guardas Nacionaes , o qnal comprehen
fled no 1\lunicipio de TnmandniÍ hnm Corpo de Cavallnria 
de dons l·:,qnatlrües , com a 1lesignação de t.", llons Bata
lhües de Infantaria de seis Companhias carla hum, com a 
designnção df' 1." e 2.", to•los do seniço acliyo, e hnma 
Secçfw de Batalhão de Ires Companhias da rescn:1; em 
Formiga hum Corpo de Cavallaria de dons Esqnadrües , 
com a designação de 2.", hum Batnlhão de seis Compnnhias , 
com a designaçfio lle 3. 0 do serviço activo, e huma Com
panhia , c hnma Secçfio de Compnnhia da reservo ; e em 
l'iumhy hum Batnlhiio de quatro Companhias do serviço 
activo, com a designaçfio de lt-. o, e hnma Companhia da 
reserva. 

Art. 2. o Os Corpos leriío as snas paradas nos lugares 
que lhes forr•m marcados pelo Presitlcnle da Província , na 
conformidarle da Lei . 

.José lldefonso de Sonsa Hamns, 1lo l\Ien Conselho , 
l\Iini~lro ~~ Sccn~lario d'Estarlo dos NP~or·ios 1la .lnstiça , 
assim o tenha enkn•litln, e faça c'\e,:n!ar. Palacio 1lo 
Hio de .Janeiro em qninzc tle Ahril de mil oitocentos cin
roenta c trcs, lrigcsimo segundo da lndepen!lencia P •lo 
Tmperio. 

Com a P.nbriea llc Sna Magestade o l mp1~ratlor. 
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ll!THETO N.'' 1.1:JG--- de 1:'> de Abril de 1853. 

tl,yunisa as (;urmlas JYacionrtes dos1Jfwiic1]n'os de Baepcmly, 
( hristi11r1, I' Ayunwca da l'rorincia de Minas Gemes. 

AltcndeiHlo á Proposta do Presidente da Província de 
~linas Gcrac~ : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. t.• Fica creado nos !\lunicipios de Bacpcndy , 
< :hristina , e Ayuruoea da rrovineia de 1\linas Gernes hum 
( :nmmando Superior 1le (~uarrlas Nacionaes, o qual com
prchcmkrá 110 1\lnnicipio de Baepcndy hum Batalháo de 
Infantaria de oito Companhias do serviço activo, com a 
de~ignaçáo dP I. o, c hum a Sccçáo de Batalháo da reserva , 
ele tlnas Companhias; em Christina hum Batalháo de quatro 
Companhias do serviço activo, com a dcsignaçáo de 2.• , 
P hnmn Companhia avulsa da reserva ; c em Aynruoca hum 
Batalhão de~ oito Companhias do serviço activo , com a dc
~ignaçfto de :_L • , c hum a Secção de Batalhão de duas Com
Jl<111hias da reserva. 

Art. 2." Os Corpos teráo as suas paradas nos lugares 
que lhes forem mnrcados pelo Presidente da Província , na 
conformidade da tei. 

.José Hdefonso de Sousa Ramos , do Meu Conselho , 
l\'linistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o lenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quinze de Abril de mil oitocentos cincoenta e tres, 
lrigcsimn segundo da Independcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.Tosr! Jldl'{onso de Sousa Ramos. 

DECnETO N.o 1.157 - de 15 de Abril de 1853. 

Urya 11Ísa a Guarda Nacional do lJftmicipio do Jl{ ar de 
lfi'S]lrtllha da l'roeincia de .Minas (;cracs. 

A lll>nelenllO ;Í Proposta do rrcsillcnte dll Provi ncia de 
'lin<1~ Geraes: !lei por hem lleerelar o seguinte. 

Art. L" Fica t:rendo no Município do l\Jar de Ilcs
TJallhl d:l Provinda de l\linas Gcracs hnm Commando Su-



perior de Guardas ~acionacs , o qu1.1l comprehcnderü dous !\a
talhões de Infantaria de 6 Companhias cada hum , com. a tlc
signação de 1. o c 2." do serviço activo, c h uma Sec~·[lo 
de Batalhfio de 3 Companhias tia reserva. 

Art. :2." Os Corpos terão as suas paradas 110s lugares 
que lhes forem mareados pelo J>residentc da Provinda , 11a 
conformitladc da tci . 

• José lldefonso de Sousa Hamos , do Meu Conselho , 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça , 
assim o tenha entendido, c faça e'\ccular. l'alacio do Hio 
de Janeiro em quinze de Abril de mil oitocentos cincoen
ta c tres, trigesimo segundo da Imlcpendencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagestade o hnper<Hior . 

.José Ilde[on.so de Sousa Hamos. 

DECHETO N.o 1.158- de 15 de Abril de 1853. 

Organisa a Guarda Nacional dos lllunic1jJios da CtiiiiJIIUihfl 

c ltajubá da Província de lJlina.s Geracs. 

Attcndendo á Proposta do l'residenlc da l'rovincia de 
l\linas Geraes : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica ercado nos Municípios da Campa11ha e 
ltajubá da Província de Minas Ceracs hum Commamlo Su
perior de Guardas Nacionacs, o qual comprehcnderá no 1\In
nicipio da Campanha hum Corpo de Cavallaria de 2 Es
quadrões , hum Batalhão de Infantaria de 8 Compnnhius 
com a designação de 1. o, ambos do serviç.o uetivo, c hum a 
Secção de Batalhão de 3 Companhias da reserva ; c em 
ltajubá hum Esquadrão de Cavallaria , hum Batalhão tle In
fantaria de 6 Compar:hias, com a designação de 2.", do 
serviço activo , c huma Companhia c huma Secção tle Com
panhia da rcser\'a. 

Art. 2. o Os Corpos te ruo as suas paradas nos lngarcs 
que lhes forem marcados pelo Presitlcnlc da Provincia , na 
conformidade da tci. 

José Ildefonso de Sousa Hamos , do 
Ministro e Scerctario d'Eslado dos Ncgocios 
~imo knha entendido, c fat;a C'iCCHI<H. 

l\lcu Conselho , 
da .Tusti<:a, as

Palacin do Hio 
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d1· l:tn<~IIO em qui11ze de Abril de mil oilurenlos rincuenta 
" tn·:;, lrige~imo ~egt!ltdo da lllllependenria e do lmpcrio. 

< :om a Hubrica 1!1~ Sua i\Iagcslade o Impera1lor. 

José llrlefimso de .'•iousa /{rol/os. 

IIECHETU .'I." I. J;)U --de t:J de Altril de 1H5:L 

Uryanisa a Guarda Xacio11al do lllwzicipio de Paracaln da 
Pro r incia de Jl i ~tas (;eraes. 

Allendendo á Proposta tlo Presidente da l'rovincia de 
Minas Geraes: Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica crendo no l\Innit:ipio de Paracalu da 
J'rovinl'ia de Minas Gcraes hum Commando Superior de 
Guanlas Nacionaes , o qual comprchcnderá dois Batalhões de 
Infantaria , com a desigrwç·;1o de 1. o c 2. ", csle de 6 , c 
aquellc de 8 Companhias , ambos do serviço activo ; c 
huma Companhia avulsa da reserva , c huma Secção de Com
panhia. 

Art. 2. o Os Batalhões lerão suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo l'residentc da Provinda, na 
conformidade da Lei. 

José lltlefonso de Sousa Hamos , do !\leu Conselho , 
i\!inistro c Secretario d'Estado dos Negocios tla .Justiça, as
sim o tenha entendido , e faça executar. l'alacio do Hio 
de .Janeiro , em qninze de Abril tlc mil oitocentos ein
coenta c tres, lrigcsimo segundo da Intlepeudcncia e do 
Impcrio. 

(~om a H.uhrica de Sun M<1gesladc o Imperador. 
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DECHETO N. o 1.1!i0- de lã de Abril de 'I 0:1:\. 

Or.fJtliiÍSil a Guarda ,Yacion11! do 1Jluniripio da Vi/la Aura 
da Hainlw da Prorincia da Ba!tia. 

Attcndendo ú Proposta du Presideute da PruYinria 
da Bahia : Hei por hem DecrPlar o seguint<~. 

Art. 1. ° Fica creado no i\lnnicipio da Villa No\ a da 
Hainha da Província da Bahia hum Cummando SuJH~rior 
de Guardas Nacionaes , o qual comprchenderú tres Bata
lhões de Infantaria de seis Companhias cada hum, com a 
d<•sign<tção de f. o, 2. o c 3. o, todos do serviço actiYo, 
c huma Secção de Batalhão de duas Comp:mhi:1s do ser
\ÍÇO da resena. 

,\rt. ~-o Os Corpos terão as suas paradas nos lugares 
que lhes forem marc:;dos pelo Presidente da PnHincia na 
conformidade da Lei. 

José Ildefonso de Son~a H.amos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da J usli\:a , 
assim o tenha entendido, e faça cxecutat·. Palacio do Hio 
de Janeiro em quinze de Abril de mil oitocentos cin
coenta c tres, trigcsimo segundo da IndcpetHlencia e do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Jost: lldr(onso de Sousa lltmws. 

-~~~----· 

DECHETO N. o 1.161 - de 15 de Abril de '1 sr~~. 

(),·gwlisa a Cnarda !racional do M unicipio da .la!'oln'wt 
da P rorincia da Bahia. 

Attendcndo ú Proposta do Presidente da Pro\ incia tia 
Bahia : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1." Fica crcado no Município da Jacobina da 
Província da Bahia hum Commando Superior de Guardas 
Nacionaes, o IJUal comprchcnder{t hum Esttua<irflo <11: Ca
\allaria e dois IJatalhõt~s de Infantaria de seis Companh.ias 
l';ula hum, com a rlcsif.\lla\~ã~l d<• 1. o <' '2.". totlos do s<·r-
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\iço acli\0, e huma Secção de Batalhão de duas Com
p:mhias do serviço da resena. 

Art. 2. 0 Os Corpos terão as suas paradus nos lu
gares 11ue lhes forem murca1los pelo Presidente ela Pro
\'inciu , na conformidade da Lei . 

• José Ildefonso de Sousu Hamos, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em quinze de Ahril de mil oitocentos cin
coen ta c Ires, trigesimo segundo da lndependencia c do 
Jmperio. 

Com a Huhrica de Sua l\1:1gestade o Imperador. 

J o.'t~ lldrjonso de Sousa Ramos. 

I>ECHETO N. o 1.102- de 15 de Abril de 1853. 

Or!JII71isa a (,'11arda 1\'acional do lllwdcipio de ilazarctlt 
da P rorincia de Pernambuco. 

Allendendo á Proposta do Presidente da Província de 
Pcmamhuco: Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica crcado no Município de Nazan~Lh da Pro
Yincia de Pernambuco hum Commando Superior de Guar
das NaeionaPs, o qual compreheudcrá 3 Batalhües de In
f:mlaria de 8 Companhias cada hum, com a designação de 
1. •, 2. o c 3.o, todos do serviço aetivo, c huma Secção 
de ll<Jtalhão de duas Companhi<Js do seniço da re~wrva. 

Art. 2.
0 

Os Corpos terão as suas parada<> nos luga
res que li H~~ forem marcados pelo Presiden L e da Pro\incia, 
na conformidad<· da Lei. 

,José Ilddonso de Sonsa H amos, do Meu Conselho, 
1\linistro e Secretario 1l'Estado dos Ncgoeios da Justiç.a, 
assim o Lenha entendido, e faça exeeular. Palaeio do 
Hio de Janeiro em quinze de Abril de mil oitocentos 
cineoenta e Lr<"s, trigesimo segundo da lll(lcpendencia c 
do Imperio. 

Com a Hu!Jriea de Sua Wlagcslade o Imperador . 

./ USt' lldi/OIIS(} dt' SIII(S!I lliii/IUS 
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DECRETO ~." 1.163 -de 15 de Abril de 1853. 

Organisa a f:uartla :lul'ional do Mzmirip1'o do Limoeiro 
da Proriw i11 de Pernambuco. 

Atteodcndo ú Proposta do Presidente da Província de 
Pernambuco: Hei por hem Decretai' o seguinte. 

Art. 1.• Fica crcado no l\]unicipio do Limoeiro da 
Província de Pernambuco hum Commando Superior de 
Guardas Nacionaes, o qual comprchenderá dois Batalhões 
de Infantaria de 8 Companhia<; cada hum, com a dr•signa
cão de 1. 0 c 2.• , ambos do serrico activo, c llltm;t Secc;lO 
ilc Batalhão de duas Companhia; da rest•rra. · 

Art. 2. o Os Corpos terão as suas paradas no.~ lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
lincia, na ronformidade da Lei 

José llddonso de Sousa Hamos , do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estadg dos Negocios da ,Justiça , 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em quinze de Abril de mil oitocentos cincoen
ta c tres, trigt•simo segundo da Independeu ia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua i\lagcstadc o Imperador. 

José l!dt(onso de Sousa Ramos. 

DECRETO N. 0 1.161i- - de H> de Abril de 1853. 

Organisa a Guarda Jlacional do il/unicipio do Púo d'AIIw 
da Prorincia de Pernambuco. 

Attendendo o.í Proposta do Presidrntc da Província de 
Pernamburo: HPi por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica crcado no l\lunicipio do Púo d'Alho 
a Pro\'incia de Pernambuco hum Commando Superior de 
Guardas ~acionacs, o qual comprehenderá dois Batalhões 
tle Infantaria de (i Companhias cada hum, com a desi
gnação de 1. o c 2. o , ambos do serviço actiYo, c h~tma 
Secção dP Batalhão de duas Companhias da rescna. 

A ri. 2. 0 Os Corpos terão as suas paradas nos lu-
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g:1r<'S qup IIH•s fornn m:1rcados pelo Presidente da Prorin· 
cia , na confonnidade da Lei. 

,J o~{~ lldd'onso de Sousa H:unos , do l\leu Cons<'IIIO 
l\linistro r S!~<Telario d'Estado dos Negocios da Justi<:a. 
:1ssim o Lenha c·nterulido, e faça executar. Jl;ilacio de 
Hio dc~ .Janeiro 1'111 cprinze de Abril de mil oitoePnlo~ 
eincoenta e tres, trigcsimo segundo da lndepcndenria 1 

do I m per i o. 

Com a Huhrica dr· Sua l\l:lgc•sl:ul<~ o Inqwrador. 

J o.w1 I lrfr(onso tf,· So11sa Hmnos. 

DECHETO N." 1.105 - dc~ 15 c],~ Ahrll de 18fJ3. 

Organisa a Guarda 1Yational do Mwlicipio dr Santo Antilo 
da Prorinn·a de Pcrnmnbw·o. 

Attendendo ú Proposta do Presidente da Província de 
Penramhueo : lif~i por hem Decretar o sr.guinte. 

Art. 1. o Fica creatlo no l\lunicipio Santo Antão da 
Província de Pcmamhuco hum Coninwndo Superior de 
Guardas Naeionac~s , o qual eomprchenderú tres Batallu1cs 
de Infantaria de 8 Companhias cada hnm, com o dPsi
gnação de 1.", 2. 0 e 3", lotlos do seniço aetivo, c hum 
Baralhão d<~ /r Companhias da rcscrv<1. 

Art. 2. o Os Corpos terão <~s suas paradas nos lu· 
garcs que lhes forem mareados pelo Presidente da Pro
,. inei<~ , na eonform i<l<Hlc <b Lei . 

• Tosc' Ildefonso de Sousa Hamos, do M(•u Conselho, 
l\linislro e Secretario d'Estado dos Ncgoeios da .Tustiçn, 
assim o tenha enlendido, c faç:1 execular. Palaeio do 
Hio de .Janeiro em qninze de Aln·il de mil oitocentos 
eincocnla r Ires, lrigPsimo segundo da Indc~pcndcueia P 
do Jnqwrio. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOYO Hi. PAHTI'. 2." SI'.CÇÃO 23.• 

DECRETO N. o 1. 160 - de 23 de Abril de 1853. 

Autorisa o ardi to supplrmcntar de 150. OOOiftlOOO para 
as desprzas do ilJ iltisterio da C urrra 

no <'Orrcnlc rx·crticio. 

Não !'endo sufficientes as quantias votadas pela Lei 
uumero seiscentos vinte e oito de dezasete de Setembro de 
mil oitocentos cincocnta e hum para as despezas da lle
partição dos Negocios da Guerra nas rubricas - Gratifi
cações diversas, flecrutamento c Engajamento - do cor
rente cxercicio : Hei por bem , Tendo Ouvido o Conselho 
de Minjstros, c em conformidade elo paragrapho segundo 
uo Artigo quarto da Lei numero quinhentos trinta c nove 
de nove de Setembro de mil oitocentos e cincoenta , Au
lorisar o credito supplementar de cento e cincoenta contos 
de réis , na fórma da Tabella que com este baixa ; de
,·endo esta medida ser levada em tempo competente ·ao 
conhecimento do Corpo Legislativo. l\Ianoel Felizardo de 
Sousa c Mello, do Meu Conselho , Ministro c Secretario 
d'Estauo dos Negocios da Guerra , o tenha assim cnt.en
dido, c expeça os despachos necessarios. Palacio do flio 
de Janeiro em vinte e tres de Abril de mil oitocentos cin
coenta c tres, trigesimo segundo da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Rnbrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Manoel Felizardo dt? Sousa c Mello. 
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'labeUa ,, (fltr' se re(cn o /Jrrrl'IO dt•sftl data , que au
torisa o ardi/o mpplt'lll('l//ilr de 150. ooor o 00. 

AI\Tlf.O Ü. 0 DA LEI N. 0 G28 DE 17 DE SETEMJlTIO DE 18f>1. 

§ 13. 0 Gratificações dirrrsas ........... . 
~ 1 IL'' HccrntamPnto c Engajamr·nto .... . 

50' 000./1'000 
1 oo. ooo,mooo 

150. OOO.jt:OOO 

Palacio do Hio de .Janeiro em 23 de Abril de 1853.-

Jl/ ml(lr{ Fr!i:ardo dr Sousa r 11/ c{/(1. 

DECRETO N.o 1.1G7- de 23 de Ahril de 1853. 

Ab1·e ao Jllinistrrio do lmpcrio hum credito r.r/raordin.ario 
de !)(). 51.1 ,"fP71á pam oceorrcr tÍs dcspczas que se fi
zcn7o com os Tlwatros de S. Pedro de A/cantara. S. Ja-
uuario e Prorisorio. · 

Não sendo sufficicnlc os crcdiros abertos pelos De
cretos N." f.Oá7 de 5 de Outubro de 1852 c N. 0 1.12fl 
de 5 de Março ultimo, para occorrer ús dcspczas que se 
t.inhão feito com o Thcatro de S. Pedro ele Alcantara , 
S. Januario c Provisorio ; c sendo urgente attcndcr ao pa
gnmento do resto rias contas fJUC se acharão por liquidnr; 
Hei por bem , Tendo ouvido o Conselho de l\linistros, 
Autorisar o Ministro e Secretario <l'Estado dos Negocios 
<lo Impcrio a despender mais com cst!' objccto, no cor
rente excrcicio, n quantia de norenla c seis contos qui
nhentos c onze mil setecentos c quan•nta réis; devendo 
este credito cxtraonlinario ser inelnido na proposta qnc 
houver de apresentar-se ao Corpo Legislativo para ser dc
liniLiYamcnte approrado. Frnncisco Gonçall'cs l\lartins, 
do Meu Conselho, Senador do Jmpcrio, 1\linistro e Sc
aetnrio <!'Estado dos Ncgocios do Impcrio , o Lenha assim 
enlendid.(J, c faça executar. Palacio do Rio dr~ .Tnneim 



em trinta de -Abril de mil oitocentos cincoenta e lres, tri~ 
gcsimo segundo da lndcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Francisco Conr:ahes Martiu:s. 

DECRETO N. o 1.1G8- de 23 de Abril de 1853. 

A lllorisa o :li inist crio dos JYt'.tJOrios Est ralt,fJCÍros a des
pender no corrente c.rcrcil'io de 185~-1853 wt rrrba 
- e:rlnwrdinarias no i11tcrior- mais la. OOO.fi)OOO da 
nossa moeda, alhn do !Jite foi votado para a mesma 
l'erba na rcspcctira Lei do Urrmnntlo. 

Attcndcndo á insufficicncia do credito votado pelo 
paragrapho quarto do Artigo quarto da Lei do Orçamento 
vigente, nuHJero seisce11tos vinte c oito de dezusetc de Se
tembro de mil oitocentos cineocnta c hum para as des~ 
pezas extraonlinarias no inll'rior. c ú urgente Hecessidadc 
de satisfaze-las: Ht>i por hem, Tmdo ouvido o Conselho 
de Ministros, na fórma do par<~gr:1pho scgumlo do Artigo 
quarto da Lei rwmcro quinhentos oitenta c nove dt~ 11ovc 
Setembro de mil oitocentos c cincot!nta, Autorisar o ~~i
nistr·o e Secretario <I'Estado dos Ncgocios Estrangeiros a 
despender, sob aquella ruhrica, 110 corrente exercício de 
mil oitocentos cincoenta e dous a cincoe11ta c trcs. mais 
a quantia de quatro contos de rí!is; devendo este credito 
supplcmcntar ser opportunamentc incluído na proposta fJliC 

houver de ser presente ao Corpo Legislativo para ser de
finitivamente appro\ado. Puulino Jo,é Soares de Sousa, 
do ~leu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocias Estrang~•iros, o tenha assim entendido, c faça exc~ 
cutar, expedindo os despachos necess<Jrios. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte c trcs de Abril de mil oito
centos cincoenla e trcs, trigesimo segundo da Iudepeu
dencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.· 

Paulino J os(: Soares de Sou~a. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

1853. 

TOMO 16. PAilTE 2. a SECÇÃO 2!J. 1 

DECRETO N. 0 1.169- de i de Maio de 1853, 

[)ú novos Estatutos ds Escolas de Medicina. 

Usando da autorisação concedida pelo Decreto N. o 

608 de 16 de Agosto de 1851 : Hei por bem Ordenar 
o 11eguinte: 

TITULO I. 

De :ma organisariio, e regimcn. 

CAPITULO I. 

Da instituirt7o das Fal'llldadcs. 

Al't. 1.• As actuaes Escolas ou Faculdades de Me
dicina continuarão a denorninar-sc-Faculdades de Medi~ 
cina-dcsignando-se cada huma pelo nome da Cidade em 
que tem assento. 

Art. 2. o Cada h uma das Faculdades será regida pot· 
hum Directot·, e por hunw Junta composta de todos os 
Lentes, a qual se denominar[t-Congregação dos _Lentes. 

CAPITULO II. 

Dos Cursos da Facuhlad~·. 

SECÇÃO [, 

Do Cur:so de !llrdicina. 

Art. 3. • O Curso de Medicina ser;í de seis annos, 
distribuídas as materias do ensino pelas cadeiras seguintes: 
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1. o Anno. 

1. a Cadeira-Physica c particularmente em suas ap· 
plicaçõcs á medicina ; 

2.• CadPira-Chimica c Mineralogia; 
3. a Cadt•ira-,\ na tom ia geral c <liscri pli v a ( demon

strações anatomicas.) 

2. o AIIIIO. 

1.a C<ttiPit'ti-Botanica c Zoologia; 
2." Cadeira-Chimica organica; 
3." Cadeira-Physiologia ; 
lJ.a Cadeira-Anatomia descriptiva, ohrigantlo-se os 

alumnos as dissecções anatomic(IS. 

3.• Auno. 

1. • Cadeira -Physiologia (repetição) ; 
2. a Cad(~ira-Pathologia geral ; 
3.a Cadeira-Pathologia extema; 
lt. a Cadeira-Ciinica cirurgica. 

!J.• Anna. 

1. a Cadeira-Pa thologi<! externa (repetição) ; 
2. a Cadeira-Materia medica, e therapeutica; 
3. • Cadeira-Pathologia interna ; 
la. • Cadeira-Clínica cirurgica. 

[J. o A llllO. 

1. • Cadcira-Pa thologia interna (repetição) ; 
2. a Cadeira-Anatomia topographica, l\ledicina opc· 

ratoria, c apparelhos; 
3." Cadeira-Partos, molestias de mulheres JWjadas, 

c de reccm-nascidos ; 
lJ. • Cadeira-Clínica medica. 

o. • A uno. 

1." C;Hleira-Piwrmacia (com frequencia da ofliciua 
pharmacentica duas vezes por semaua com os alumHos 
deste curso); 



2:' Cadcira-i\Iedicina legal ; 
3. a Cadcira-JJygiene c Historia de medicina; 
á. • Ca<h•ira-Cfiuica mcd i c a. 
Art. !1. o Cada h uma destas cadeiras st•r;í n•gida por 

lmm Lente. A de Physiologia porêm scrit commum aos 
alumnos do 2. 0 c :3. o anuo; a de Pathologia ex tema aos 
do 3." e á o; a de Pathologia interna aos do !1." e 5. o; 
a de Clínica cirurgica aos do 3." e !1 " ; e a de Clínica 
medica aos do 5. o e O. o 

Os Lentes d;,s duas cadeiras de Anatornin poderão rc
vesar-se eutre si, acompanhando 110 seguinte anuo o Curso, 
que cada hum tiver começado a lcccionar; se assim eu
tender conveuientc a Congregação. 

As Faculdades poderão propot· ao Coverno as modi .. 
ficações, na presente distribuição d<ts cadeiras, que pa
recerem mais convcnient<~s ao ensino; ficando o mesmo 
Governo autorisado a deliberar definitiramentc. 

Art. 5. o As ma terias do (;urso medico serão dividi
das em trcs secções: das Scieucias accessorias ou auxi
liares; dns cirurgicas; c das medicas. A jll'imcira com
prchcnderü a cadeira de Physica ; as de Chimica; a de 
llotanica ; c de J\lcdiciua legal; e a de Pharmacia; a se
gunda as cadeir:ts d<' 1\rwlomia; a de Pathologia cxtema; 
a de Anatomia topograpltica ; 1\lediciua operaloria e appa
rclhos; a de Partos, moles tias de mulheres p<~jadas, c de 
recem-nascidos; c a de Cfiuiea cirurgica: a terceira a ca
deira de Pltysiologia; a de 1\latcria medica ; a de Patho
logia interna ; a de Pathologia geral; n de Ilygieuc e 
Ilistoria da medicina; c a de Cliuica medica. 

Art. 6." Alêm dos respectivos Lentes cada secção 
conscrvarü o 11nmero de dous Substitutos; c mais ter{t o 
de oppositorcs, cpre o GovPrno determinar sob proposta 
da Faculdade. O mPsmo Goremo fica aulorisado a sup
primit· os lugares de Su!Jstitutos, logo fJIIr os oppositorcs 
forem em nt1111ero sullicicute, e com as habilitações pre
cisas para preenchpr as func<;ões d<~queiiPs. 

Do Curso plwrmllautico ,, oústctricio. 

Art. 7." Co!!tiuu;lo incorporados ua Faculdade de 
Mcdiciua os Cursos pharuraccutico c o!Jstctricio. Acjuclle 



( 217 J 

~f'I'Ú de trPs :wnos, c este rfp dons; distribuídas as ma
ll·rias do primeiro pl'las cadeiras do Curso medico na 
fúrma Sf'gnintc: 

1." .t1nno. 

1." Cadeira-Physica ; 
2. a Cadl'ira-Chimiea c ~lincralogia. 

2." Amw. 

1." Cadcira-Bolanica; 
2. a Cadeira-Hcpctiçfto da radl'ira d1• Chimic:~, , 

~I incr:dogia ; 
3.a Ca<ii'ÍI':J-(•:himica organica. 

3." Amw. 

1.' Cadeira-Hcpetiçflo de flotnnica ; 
2. • Cadeira-J>harmacia ; 
3. a Cadeira--l\Iateria medica. 
Al11

111 da frequencia dPstas cadeiras os alumnos deste! 
Curso pralieariio diariamente desde o 1. o anno, em h uma 
oHicina pkll'lnaceutica, que o Governo estahelecer; ou 
em h uma ou mais, que elle designar d'eutre as parti
culares, em que se trabalhar com mais rrgularidade. _ 

Art. 8. 0 O Curso obstctricio consistirá na frequen
cia, em :nuhos os a1111os, da cadeira de Partos do 5. o 

anno medico; c mais na da respectira Clínica da Santa 
Casa da l\liscriconlia, fazendo exercícios praticos na en
fermaria propria; ou em huma casa de maternidade , 
quando esta se venl1a a crear; sempre debaixo da Dire
ção do respectivo Lente: para esta creaçflo fica o Go
Yilrno autorisado sobre proposta da Faculdade. 

CAPITULO III. 

Dos ,r;afJl.lll'lts t' tslt!ÍJdtcimntlns r SJ7f't'Úits. 

Art 0. o S<~rão estabelecidos. logo que for possi\·c), 
e anncxos a c<Hia Faculdade, alem das enrermarias neci'S
sarias para as Clinieas com os eompcll•nrcs arraujos. as 
aui:Js · c ampltirhearros precisos, hem como hum laho
rarorio chimico; hnm hcrhario r• horto horauico: ltum 
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gabinde de Physicà ; de Jlistoria natural ; de Anatonia 
d<'scriptiva, c pathologica; de ~]ateria mediea; hum ar
senal cirnrgico; c huma ollicina pharmaceutica. Todos 
estes estabelecimentos ficarão debaixo da immediata direc
ção dos Lentes, qu~ ensinarem as respectivas ma terias, 
c servirão para as lições c demonstrações nos exames 
das mesmas. 

llc tamhem o Governo autorisado a crf'ar Escolas 
paticas, como, c quando julgar· t:Oil\'('IIÍentc, sob pro
posta das Facul<ladf's; ficando depPrHl<'nte de :1pprovação 
do Corpo Legislativo a realisação da despcza respectiva. 

Art. 1 O. Na falta de llospitaes proprios, que estc
po dehaixo da inspecção immediata do Governo, os Dire
ctorcs das Faculdades, de conformidade com :1s instrue
çõcs que recdJcrem do mesmo Gon~rno, se enLPnderão 
com o-; Provedores das Santas Casas de ~liscricordia, para 
que estes ponhão ;.í disposição das mesmas Fawldadcs, 
no rf'spectivo Hospital, as enfermarias ncccssarias, c as 
salas proprias para as conve11icntcs lições, c autopsias; 
assim como para os actos :~eatlemicos, que de\·erão ser 
praticados nos referidos Ilospitaes. 

Art. 11. Para que os exercícios academicos possão 
ser cabalmente satisfeitos, as Congregações in!licarão con
\'cnientcmente as proYideneias, tanto em rf'iação ao ma
terial das enfermarias c <10 tratamento dos doentes, como 
ao serviço que deve ser desclllpculrado pelos alumnos c 
por qnaesquer outros crnpn·gados. 

Os ])irectores procurarão cxcculat· as providencias in
dicadas ; c solicitarüo dos ProYedorcs as que dependerem 
destes. 

Art. 12. Para a administr:u;ão dos IIospitaes, gahinc
tcs, c de outros estahelceimcntos, assim como para o 
scniço a IJtle são de~tinados, e para as lições de Clínica, 
as Congregações formarão Hrgnlamentos cspeciaes , que 
submetterão ú approvação do CoH~rno. Este , fazendo 
uellcs as modilicaçõcs que julgar eonvcnicnt1~s , procura
rá dar-lhes a possível uuiformidade, tornando communs 
suas disposições para amhas as Facltldades, salvas as dif
fercnças Iocaes. 
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CAPI'fllLO IV. 

Das rxp!ora!·õcs em benrfido da Scicncia, e do en
sillo da medicina. 

Art. 13. De dois em dois annos <Js Faculd<Jdes, <~1-
ternadamente, cada h uma em seu hiennio, poderão pro
por <Jo Govemo l\Ieliicos que emprehendão explorações 
scientificas no interior do Brasil, ou 110 Estrangeiro, 
para observações medico-topographicas; ou indicarão d'en
tre seus mclilhros os que julgarem mais lwbilitados para 
estud:Jr os mdhores methodos de ensino, c examinar os 
E~t<Jhclccimeutos, c institui<;õcs medicas dos l'aizes mais 
adiantados. 

Art. i!J. Pua ter lugar a proposta, na hypothese 
de que trata a primeira p:~rte do Artigo :~ntrccdente, pre
cedcrú consmso. l'\:1 sc·gunda porêm a Congregação o 
pod<•rú dispcns:~r. O Regimento par:~ o concurso será feito 
prla Congrega~~iío, c approvado pelo GoYerno com mo
dificacõcs ou sem cllas. 

Art. 15. A respccti v a Congregação dará por es
cripto <~O Medico em commissão as precisas instmcções 
para o melhor desempenho da mesma; marcando-lhe a 
epocha e dur;1ção das viilg<?llS. e lugares que deve vi
sitar; c imponrlo-lhe obrigação de rcmcttcr para o res
peeti\'O gabinete de historia natural as substancias ÜJC
dicinacs de notavel preslimo. 

As Faculdades se communicarão reciprocamente as 
instrucçõcs de que trata o Artigo <Jnteccdente, e as que 
deverem preceder <lO concurso, a lim de lhes addicio
nar o que for lembrado pela outra; c tambem copia dos 
relntorios que receberem dos Medicas commissionados , 
repartindo entre si os ohjectos de alguma utilidade~ 

Art. 1 G. Os Dircctores entreterão com os l\ledicos 
em commissão assi<!na corrcspondencia ácerca de todas 
as descobertas c mclhor:~mcntos, que possão interressar 
ú Sciencia ; c estes se prestarão igualmente á compra e 
remessa de quacsqncr outros objectos , que lhes forem 
encommeiH!:lrlos para uso das Faculdades; as quaes para
este IIm lhes subministrariío os meios necessarios. -

Art. 17. Não se farú os <~nnuncios para o con
-curso • ou a proposta quando este não tenha lugar, sem 
preceder :~utori~arão do Corpo L<'gislativo da somma in-



ilíspen~arel para a despeza da Commiss:H); a qual deverá 
ser pedida pelo Governo depois de ouvida a Congn•gação. 
Os annunrios do concurso seri10 acompanhados das ins
truq:õl's de que Lratão os dois Artigos antecedentes, depois 
de obtida do Gorcrno stw approvação. 

Art. 18. O Director vigiará no cumprimento das 
mef'mas instrucç.ões, levando ao eonhecimeJHo do Go
verno e da Congr,•gação, assim os f;tctos particulares que 
oecorrerem durante o desempenho da Commissão, como 
o rrsul!ado final desta. Se o commissionado não satis
lizt•r suas ohrigações, o Governo, ou por si, ou a pe
llido da Congregação, poder{! cassar-Ih~ a rHlmeação, e 
onlenar-lhe t{UC se recolh:~ ao paiz; ce3sando logo os 
supprimentos no caso de não ser immediatamrntr cumpri
lia est:~ ordem. 

{)as futbilitilciks dos Fant!L,tliros auluri.wrlos rom fli
jJ!O;IIilS de Cnircrsidadcs cstrangf'ira s. 

Art. 10. Os Doutores em medicina, ou cirurgia por 
Universidades estr:~ngeiras, e hem assim os Bachareis que 
se acharem munidos com Diplomas dessas Universidades, 
pelos quaes estejfto autorisados a exercer a medicina, e 
a quizerem praticar no lmperio, deverão habilitar-se pe
rante qualqne1· das Faculdades com exame de sufficiencia. 
Os Títulos serão os originacs, e os acompanhará certi
dão de frequcncia do respectivo Curso completo; deven
do vir todos reconhecidos pelas Autoridades brasileiras 
residentes no paiz em IJtle tiverem sido passados: na 
falta deste reconhecimento, em circumstancias extr:~ordi
n:~rias , poder-se-ha admiti i,. a lega lisação dos mesmos 
Títulos com informações o!liei~ws das Autoridades do paiz 
a que pertencerem, rc~idcntcs no Brasil. Em todo caso 
o portador deverá justillcar a identidade de prssoa. 

Art. 20. Reconhecido o Titulo como legitimo e suf
ficiente; assim como l·eri!icada n identidade de pessoa , o 
Secretario darú ao portador guia para com ella pagar 
na respectiva Repartição a taxa estabelecida, depois do 
que se suhmclterá ao exame do Artigo antecedente. 

Art. 21. Os que pretenderrm obter o grúo de Dou
tor pelas Faculdades do Imperio, possuindo-os de qual
quer Pnivrrsidade rstrangrira, sprão ohrigados a todos 



os ~xames , a lfUC são sujeitos os que frequenlão as Fa
culdades nacionacs, dispcusados unicamente da frcqucn
cia das rcspectiras aulas. Aquclles porêm que ua fórma 
do Art. 19 lH'cteudercm unicamente autorisa~ão para cx
ercet· a medicina, c a praticar no lmpcrio, serão exa
minados em Clinica interna, c externa, do mesmo modo 
que o são os alumnos do sexto a uno; c alêm disto sus
tentarão these , podendo ser interrogados durante a de
feza sobre qualquer matrria de cirurgia ou de medicina 
pratica. 

A Faculdad<~ podcr{t rm lugar de thcsc cstalwlecet· 
outro geuero de provas conforme a experiencia lhe mos
tra•· ser mais conn•nicnl<~. 

Art. 22. Os Cirurgiii1•s, Boticarios, c Paneiras pas
sarão igualmente por duas proYas, huma theorica, c outra 
pratica; a primcir;t lcrsarft, para os Cirurgiões , sobre 
Anatomia, Patltologia externa, Partos, operações c appa
t·ellws; para os Dotiearios, sobre Chimica, Botauica, c 
1\lateria medica·; e p:~ra as !'arteiras sobre partos. Quanto 
á segunda prova se obsenarão as mesmas n'gras que 
estão a1loptadas para os alumuos da Faculdade; tendo os 
Cirurgiões dons doentes de cirurgia para o respectivo 
exame de Clínica , e sendo obrigados mais a praticar as 
operações, que lhes forem determinadas. 

Art. 23. Estes exames serão feitos por dons Len
tes, e hum Substituto; e debaixo da presidencia -do 
Dirce to r ; á excepção das thcscs, para as quaes se I'Pijlte

rem tres Lentes c dous Substitutos. A nomeacão será 
feita pelo mesmo Dircctor, procurando-se guanÚ1r a con
veniente escala; tendo-se porem sempre em rista de
signar os Professores das respectivas secções c matrrias. 

Art. 24-. Os indivíduos comprehcndidos nos Artigos 
antecedentes, á cxcepçiio das Parteiras, serão obrigados a 
pagar as taxas de matriculas correspondentes aos annos de 
cujas materi.1s fazem exame. 

Para os exames dos Cirurgiões dentistas, oculistas, san
gradores, e herniarios, que se acharem nas circnmtancias 
dos Artigos antecedentes, as Faculdades farão hum Hegimenlo 
especial, que suhmetlerão á approvação do Governo; dos 
quacs o que for approvado, com modificaç.ão ou sem clla, 
servirá para ambas as Faculdades. Estes exumes tamhcm 
serão feitos sem obrigaç.ão da taxa de matricula. 

Art. 2!). Al<:ru das matriculas dechtrauas no Artigo un-
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teceJente os examinandos serão obrigados a depositar, antes 
dos ex a mcs, nas mãos do Secretario da Faculdade as se
guintes propinas: os de que trata a primeira purte do Art. 
21 -h O !:000; os da 2. a 20,WOOO; os Cirurgiões 151)'000; 
os Boticarios 10;t!'OOO; as Parteiras, e os indivíduos compre
hendidos na 2.• parte do Artigo antecedenle-4-.{t)OOO. Os que 
forem reprovados perdcrlio as referidas quantias, e taxas de 
matriculas, que tiverem pago; e não serão admiUidos n novo 
exame senão depois de deeorrido hum certo c determinado 
prazo. que seril designado no termo da reprovação. 

Art. 26. No caso de approvação, aos candiJ::~tos ao grao 
de Doutor se passará Carta, como aos alurnnos da Faculda
de; aos outros porem bastará lançar nas Cartas, ou Di
plomas a respectiva declaração, segundo as formulas mar
cadas no fim dc~stcs Estatutos; ficando o Diploma regis
tado no Livro competente. Tanto no referido cnso de ilp
provação, como no Jc reprovação, a re,pccliva Faculdade 
fará immeditamentc ü outra as competentes communicações 
do occorrido, pnra ser por c> ta tamhcm guardado 

Art. 27. Os Doutores em medicina, ou cirurgia, que 
forem Lentes elfectivos ou jubilados ele Universidade, Fa
culdade, ou Escola dn medicina, reconhecidas por seus res
pectivos Governos , poderão exercer suas profissões, inde
pendente de exame; com tanto que justifiquem pPrantc as 
Faculdades do Imperio aquella circurrstancia, rnunid,Js das 
precisas garantias dos Agentes diplomaticos llrasileiros nos res
pectivos paizes; e, na falta destes, dos Consules. 

Art. 28. Admittida a justificação pela Congregação, o 
Dircctor farú passar hum attestado, rrn que declare o re
conhecimento da mesma Congregação, e a licença de que 
fica gozando o pretendente para exercer a medicina no 
Jmperio, segundo a formula prescripta no fim destes Es
tatutos. 

CAPITULO Vl. 

/)o pessúal da Faculdade. 

SECÇÃO J. 

Do Di rertor. 

Art. 29. Aos Directores elas Faculdades de l\Jmlicuw 
são applieaveis as mesmas disposições consignadas no Cap. 
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2. 0 do Tit. t.• dos Estatutos das Faculdades de Direito des
de o Art. JO até 19 COIII os seguintes additamentos' e 
mot.lificações : 

t.• lnspeccionarão os gabinetes c csta!Jl'lccimcntos ao
nexos á Faculdade, visitando-os frequentemente; e na or
ganisação do orçamento annual terão em vi~ta os orçamen
tos parciaes, que desses diiTerentes estabelecimentos lhes 
furem remeltidos. 

2. o Na Côrte a nomeação do novo Director, de que 
trata o Art. 17 clus Estatutos das Faculdades de Direito, 
será cummunicada directamcnte ao Direclor em exercício; 
sendo pelo Governo Jmperi<JI designados o dia c hora da 
nova po;se; e esta terá lugar presente o ~Iinistro e Se
cretario d'Estado dos Negocios do Impcrio. 

SECÇ,\.0 11. 

JJa Co11gregação dos Lentes. 

Art. :30. Fica igualmente em vigor par11 as Facul
dades de l\ledicina o disposto no Cap. ;~.o do Tit. 1. o dos 
Estatutos das de Direito; c mais 11s H'guinles disposições: 

1. • A Congregação cornpor-se-ha de todos os Lentes, 
assim Cathedraticos como Substitutos; e dos oppositorcs em 
exercício cathedratico. Em suas deliberações porem só to
marão parte os primeiros, quando se tratar do provimento 
das cadeiras, e das substituições; assim como de quaesqucr 
objectos que interessem directamentc a qualquer das trcs 
referidas classes, ou aos individuog dellas. 

2.• A Congregação inspcccionarlÍ, por meio de Com
missões nomeadas d'entrc seus membros, o estado dos gabi
netes e estabelecimentos scicntificos, pertenecntes iJ Facul
dade, indagando se estão de tal modo organisados que pos
são preencher os fins para que forão creados; e resolvcriJ 
sobre as providencias, que se dcvão tornar para os levar lÍ· 
perfeição; as quacs o Direclor executarlÍ quando cstejão· 
dentro de iuas attribuiçõcs, c as julgue de utilidade e r•p
portunas; ou, no caso contrario, ns suhmctterá ao Go
verno para as tomar na devida consideração: n Congrega
ção proporá alêm disto ao mesmo Covcrno Re[:jularnenlos es
peciaes, quo entender convenientes para os dilferPnles ra
mos da Faculdade. 

3.• PoderlÍ lambem oiTcrel'cr it comiLicra<:ão do Goremo 
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as medidas policiaes que lho parecer vantajo,;as á saudc pu· 
IJiica, c ao exercício regular e legal da meJicirHI, repre
sentando contra qualquer abuso que a este respeito se pra
ticar. 

SECÇÃO 111. 

Dos Lentes Cathedraticos, Substitutos, e oppositores. 

Art. 31. As ca1leiras serão regidas por Lentes Cathc
dralicos , q uc para cllas forem nomeados; c estes tomarão 
af~m disto parte nos aetos acaJcmicos para que forem desi
gnados segundo estes Estatutos. 

Art. 32. Em quanto existirem Suhstilirlos serão estes 
preferidos para suhstituirem os Lentes Cathedraticos das sec
ções a que pcrten('erem , nos i mpcdi mentos destes, ou na 
vacancia das cadeiras. Os oppositores serão os prepara
dores debaixo da dirccção dos Lentes, ou Sub,titutos em 
exercício. Na falta de Substilos o Director designará os 
oppositores que devão exercer suas funcções , poJendo mes
mo em caso de necessidade determinar que os de huma 
secção sirvão em outra. 

SECÇÃO IV. 

Da posse dos Lentes, sua antiguidade e jubilação. 

Art. 33. A posse dos Lentes será regulada pela ma-
neira prescripta no Art. 32 Ja Secção 2. • do Cap. la • do 
Tit. 1." dos Estatutos das Faculdades de Direito, observan
do-se porêm na Córtc o que dispõe o § 2. o do Art. 29 
destes Estatutos, com exclusão da uflima disposição. 

Art. :H. Uc extensivo aos Lcn tes das Faculdades de 
.1\ledicina o que dispõe os Arts. 29, 30, 32, 3 :J, 3 ~, 3!) c 
36 do Cap. !~. 0 do TiL t.o dos Estatutos das Faculdades 
de Direito, com as seguintes nlteraçõcs: 

1. 3 Aproveitará ao Lente para a sua jubilação o tempo de 
exercício de regeneia da cadeira, mesmo como oppositor; 
e, sendo este exercício interpolado, se contará 20 lições 
por hum mez. 

2. 3 Aljjm das excepções cstaheleciclas no Art. 36 acima 
citado tamhem não se contará no numero das interrupções, 
para se f<lzerem as reducções prcscriptas no segundo período 
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da primeira parte do Art. 34 daquelles Estatutos, as que 
procederem de servi('o prestado á Pessoa do Imperador, e 
á Sua Augu,ta Família, no exercício da medicina. O tempo 
empregado nas Commissões de que trata o Art. 13 será re
putado de excrricio efl'ecti10 pnra os memhros das Facul
dades. 

CAPITULO Yll. 

Do provimento das cadeiras, das substituiçües, e 
dos oppositores. 

SECÇ10 J. 

Do prorimento das cadeiras. 

Art. 3ti. Obscnar-se-ha no provimento das cadeiras 
dos Lentes das Faculdades de Medicina o que est;Í deter
minado nos Arts. 70 a 7!~ do Cap. 6. • do Tit. 1.0 dos 
Estatutos dns Faculdades de Direito com as seguintes al
terações : 

t.• Os actuaes Substitutos serão nomeados Lentes pro
prietarios das cadeiras que vagarem de conformidade com a 
Legislação até hoje em vigor. 

2.• Quando porêm os Substitutos forem dos novamente 
eleitos, a proposta que tiver de fazer-se em execução das 
disposições dos Artigos supracitados contení os dous da 
secção onde se der a vaga; collocando a Congregação em 
t.• lugar aquelle que reputar mais idoneo: acompanharão 
a mesma proposta as informações do que trata o Art. 70. 

S~CÇAO Jl, 

Do provimento das Substituições, e dos oppositores. 

Art. 36. Os Substitutos, em quanto esta classe exis
tir, continuarão a ser de nomeação Imperial d'entro os 
oppositores , sob proposta porém das Faculdades, guar
dadas as seguintes regras: 

1. • He permittida Iam hem a troca nos lugares de Sub
stitutos, de que trata o Arl. 72 dos Estatutos das l'acul
dados de Direito; c hem assim a remoção, em caso de 
vaga, que autorisa o Art. 73 dos mesmos Estatutos. 

2. • A proposta, de que trata o começo do presente 
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Artigo, dcvt>r<Í conter trPs nomPs, c todos tirados dos oppo
si!on·s dn st•cçlio em que se Jpr a vaga; podt•ndo a Con
grPgaç:io, na falia dt>stes, escolhl!f pura completar a pro
posta d'enfrc os d;1s outras ser1;ües. 

3.• :'\a hypolhest~ da primeira parte do §antecedente 
para formação tia proposta se reunirá a Co'tlgn•ga~·ão; e, 
sem preceder discussão, se votará por escrutiniv sobre o 
nome tle caua hum dos oppositorcs da secção; havendo 
para este fim tantas urnas' quantos os canuidatos' desi-· 
gnndas pelo respectivo nonw. Proccder-se-ha seguidamente 
á votação de todos, reservando-se para o fim as apurações: 
entrarão IHl proposta os tres rnais votados, eom tnnto que 
lcnhão obtido nwio1ia absoluta de esphcras brancas; c pelà 
ordem do maior numero ddlas. 

r,... Quanuo no primeiro escrutínio não tiverem obtido 
maioria absoluta os lres canditlatos exigidos, se repitirá o 
mesmo escrutínio segunda e terceira vez, até conseguir-se 
c~te resultado; excluindo-se de t:ada hum dos srguin!es não 
só os nomes que não tiverem obtido alguma esphera branca, 
como tarn!Jcm o ruenos votado. 

5.a Na hypothese da segunda parto do § 2. 0 deverá 
preceder ao eserutinio, de que tralüo os dous §§ anterio
res , outro para a escolha de trcs oppositores das outras 
scet,:ões, que dcverüo entrar em concurrcncia naquelle es
crutínio. Cada Lente neste ca'o votará livremente em tres 
nomes; e outros tantos que obtiverem a maioria absoluta, 
e destes os mais votados, seriio os concurrentes rom os da 
secção respectiva. Guardar-se· h a nesta escolha o disposto 
no § antecedente quanto á repetição do escrutínio. 

No caso de igualdade de votação em dous ou mais can
didatos entrarão elles em escrutínio especial para desempate. 

Art 37. · Sahas :JS modifiraçües do Artigo antecedente, 
olJserrar-sc-ha neste processo o que está disposto no Art. 
o!J a G3 tia Secção '"-" do c~p. 5." do Tit. 1. o dos Estatutos 
das Faculdades de Direito. 

Art. :~B Apresentada a proposta ao Governo, este 
fará a escolha entre os propostos, attendendo não só ao 
werecimento liUt~rario dos mesmos, corno tambrm ao seu 
comportamento moral c civil ; podcudo com tudo reenviar a 
mesma proposta, a fim de quo se proceda a outra, quando 
entender que não forão guardadas as regras prcscriptas. 

A1t. 3!J. O numero dos oppositores será provisoria
mente de ;> para cada ~er~ão, providos os lugares com 
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o preciso c,;pnço para 5C pod1~r ohkr a melhor Psrolh;~ ; 
o que rcgulnrit a Congregação,. ·salvo qunlquer ordt•m do 
GoYcrno em contrnrio. Preenchido o ntliHNO se a Con
gn•gn~·ão entender conveniente qtw clle_ ~ejn e~evado ern .. al
guma tl<ts ~~~c~·iic'i, ou porque o scrvtço ass1m o PXIJII • 

ou para dar lug;~r a :Himissão dP algum ~~andidalo dislinf'fo 
pelo;; sr11s talc7Jtos e npplicação, r~pn•spntar;Í ao Gll\l'l'no, 
que poded onlenar csle augmenlo. 

Art. !W. A nomeaçiin dos opposilorrs leriÍ lugar nH'
dianlc concurso; e os candidatos, que dc\'erão l<'r Diplorn:1 
de Doutor em medicina por qualqtH'r das Faculdades do 
Urasil, se habilitarão para clle na conformidade dos Arts. 
!iO a !~~ da Sccçiio 2." do C.<1p. ;)."do Tit. 1." dos Estn
futos dns Faculdades de Direito. 

Art. ~ I. l\"cn hum eoncttr~o tení lugar sem ter si<lo 
annnnciado tres mezes a11tes. Os netos do COIH'UI'So eon
sistir[ío : 1." na 1lefesa de these ; 2. o em h uma licção 
oral; 3. 0 em huma composil:fio escripta; "-" em huma pro
va pratica. 

Art. 42. Para a 1ldcsa de thescs obscrvar-se-ha o 
dispo~to no Art. !.li da Scrç[ío 3.• Cnp. ;,,o do Tit. 1." 
dos Estatutos das Facultladcs de Direito ; designando porêrn 
a Congrc~aç[ío , com anteccdencia de !j.O dias , 12 JliJillos, 
que comprehen<Wo as principnes materias da src~[ío em que 
tem lugar o concurso; sohre hum destes dcver[ío Yersar as 
theses dos can1litlalm iÍ sua escolha; das qnaes cntregar[ío. 
8 dias antes do de!'ignatlo para a defesa, hum exemplar 
li ca1la concorrente. 

Art. !,3. QtHmdo nüo for possível ultimar os debates 
em hum só dia, por serem muitos os concorrentes que 
1levüo argumentar-se reciprocamente, durando ca1la argu
mentação o espaço de meia hora, o Director fariÍ conti
nuar o neto no seguinte, nu seguintes : sem se ultimar a 
argumentação sobre huma thesc n<ío se passarú a outra. 
A prcredcncia na defesa ser;Í regulada pela sorte , c na 
argumentação pelas regras geraes de precedencia em relaç<1o 
aos argucnlc~. 

Art. r. 'L Para a licçiio oral se guardarü o que dder
minão os Arts. 48 n ;)(i da ~ecç<ío citada no Arl. !,2 , 
devendo porêm os pontos ser pscolhidos d'entre as mate
rias da secç[ío para a qual se faz o concurso , c dados pelos 
respectivos Calhcdrnticos. 

Art. ',;). A proYn <la composição esnipta ten\ tmn-
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hem lugar de ronformidadc com o que delerminão os Arts. 
{)6 e 57 da Secção referida , no que lhe for applicavel. A 
prova pratica será feita de conf@rmidadc com o qnc de
terminar a f.ongrcgaçiio. 

SllCÇÃO 111. 

Do juizo da CongregaçiJo , da proposta desta para o pro
rúnento dos oppositores , e da resoluçiJo final 

do Gorerno. 

Art. "-6. 1\'o jul;gamenlo do merilo dos concorrentes, 
c na organisaçZio da proposta , que a Congregação deve 
fazer e remetter ao Governo , se ohservará o que prescre
ve a Secção 4. • do Cnp r;. o do Tit. 1." dos Estatutos das 
l'aculdades de Direita. 

O Governo em vista da mesma, c das informações que 
a aeornpn n h arem, fará a escollw; altendendo par a c lia não 
só ao merccinwnto littcrario dos candidatos, como lcmhcm 
ao seu comportamento moral c civil: poderá mandar pro
ceder a novo cancurso, ~c entender que não houve re
gularitlnde no processo. 

Art. !J.7 Na hypothese da ultima parte do Art. 39 , 
quando a Congrcgacão entender de vantngem para a Scien
eia a admiss<io de nlgurn oppositor, inclcpendenta de con
curso, por deliberação tornada por unanimidade. de votos 
representará ao Goyerno, que poderá nomear o proposto. 

Art. 48. Fica lambem em vigor, no que for appli
cavel aos pr~sentes J~statutos, o que determina o Art. 67 
da Sceção 6. a do Capitulo acima mencionado. Igualmente 
são applicaveis nos oppositorcs as disposições do§ 1." do Art. 
36 destes Estafntos. 
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TITULO li. 

Do regimen academico, e dos Empregados das Fanddadt's 

CAPITULO I. 

Das 1tabilitaçiics para as matriwlas , e dus exames 
preparatorios. 

Art. 49. 05 estudantes que se quizercm matricular 
em qualquer das Faculdades deverão habilitar-se com os 
seguintes exames: para o Curso medico- de latim ; fran
cez; inglez ; historia c geographia; philosophia racional e 
moral ; arithmetica 1 algeLra até equações do 2. o grao, o 
geometria : não poderão receber o grao de Doutor sem 
ter feito igualmente exame de grego. 

Para o curso pharmaccutico deverão fazer exame de 
franccz; de arithmetica, c de noções gcracs de georMtria. 

As pessoas que se quizcrcm matricular no curso ohs
tetricio deverão saber ler c escrever corrcclamente 1 fazer 
exame de francez, e ter 21 annos de idade. 

Art. nO. Os exames na Côrte serão feitos no Collegio 
de Pedro 2. 0 

1 de conformidade com a prat.iea alli estabe
lecida. Na Bahia serão fuilos sob a presideucia do Director 
da Faculdade, ou quando lhe não ~cja possível , do Lente 
que for por elle designatlo ; sendo Examinadores os Pro
fessores que ensinarem as respectivas matcrias nas aulas, 
c Estabelecimentos puhlicos: ao Presidente da Província 
cumpre, sobre representação do mesmo Dircctor, provi
denciar para que sejão executadas estas disposições, c se 
preenchão as faltas que occorrcrcm. 

Art. 51. Os pontos, de que trata o Ar!. 85 do Cnp. 
2 ° do Tit. 2• dos Estatutos das Faculdades de Direito, 
serão organisados na Bahia pelos Professores que tem de ser 
Examinadores, e suhmcltidos á approvação do Uireetor; 
guardando-se em tudo mais o que dispõe o citado Cnpitulo 
áscrca uc taes exames. 
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CAPITl'LO 11. 

lht8 ll!atriculas e dos exercícios rscolares. 

l'rali~ar-se--ha a respeito das matriculas das Facultladt•s 
de medicina o quo se adw determinado para as de Direito 
110 Cap. 3. 0 do Tit. 2." Jos rrspeclivos E:slalulos com ns 
sc~u i nlt•s alterações: 

1." O estudante que tcnJo fretjuentntlo o anno em huma 
Faculdade quizcr fazer exame em outra , dt~1cní ouler para 
estu lim licença do Governo Imperial, ou,ido o Director 
tlilt(Uclla onde teve lugar a frcquencia. 

2.a Nenhum estudante Je pharmacia podcr:'t passar para 
o Curso medico sem mostrar que cstú <lppronHio nos exa
flll'S preparatorios para este exigidos; c tjlle obteve a nota 
de approvado plenamente nas materias d'aquelle Curso, em 
que tiver sido examinado. A passagem do Curso medico para 
o pharmaceutico será pcrmittitla sem prejuízo da repetição 
d11s mall'rias que para vsle se exigem, c da pratica esta· 
helecida na officinn pllanuaccutica. 

:1. 0 O mappa geral que o Secretario da Faculdade Jevc 
organisar, de conformidade com o Art. 101 do t:ap. aci
ma citado , ser:'t feito com dislineção dos Cur:;os; c ns listas 
parci!l.es de cada anno academico, Je que trata o Artigo 
scguinta do mesmo Capitulo, serão igualmente feitas por 
Curso. 

Nas caderneta;, ahi mandaJas organisar para cadn nula, 
os nomes dos estuJantes do Curso pharmnceulico se nsscn
tariio , nos annos em que as aulas são communs, com os 
dos estudantes Jo Curso medico, alternadamente; continuan
do depois em seguida com os tio Curso que tiver tnaior nu
mero de alumnos. 

Na mtla Jc partos hu\'eriÍ <lSsenlos espcciaes para as 
aluuJJJDs lJll!~ a frequentarem, 

.\rt. 5:{. Fica em \Ígor, pnra as Faculdatles de me
dicina, o que Jispõc para as de Direito o Cap. 'l·." do 
Til.:!." dos rcspeutÍI'!lS Estatutos nos Arts. 107, 10:), 119, 
'112, 1!:3, 11'í·, 115c 116. 

Art. iii.. Os Lcnll':i lecuionariio em totlos os dias uteis 
d.1 .'.t~':ítna; podt~ndn com tudo modilit:ar-~e e:;ta di,posit;ão 
p•lr d;,lilJI'ra~::io do Go\'crw> sobre repres,'nlaç;ío da Con
:.,;n·;.r~r;.iitJ, lngo que <'111 tothoi n:; aula~ sPui'IO possa \'erificar 
PSiél regll.lt~rid<~de. (;aJa Ji~·Jo Jur:1rú humu hora, excepto 
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nas aulas praticas onde se poderú prorogar conveniente
mente; c nos dias de sabbatina hora c mein. Haverá sub
batina em cada aula todos os 15 dias; e nclla seriio os 
alumnos interrogados sobre as materias explicadas no in
lcrvallo tlc hnma á outra; o que o respectivo Lente annun
ciará n~ vc.;pcra, pouendo assignar para ella lambem al
gum ponto especial, que tenha relação com as mesmas 
materias. Para estes exercícios o Lente farú sortear, ou no
meará dcfcndcntcs c argentes; e poderá mesmo prescindir 
destes, arguindo ellc directamente. 

Art. 55. O Lente de Anatomia fará preparar com
pelcnterncnte o,; esqueletos precisos para o gabinete ; as
sim como as peças anatomicas de dillicil dissecção; c as 
pathologicas mai,; importantes que encontrar em suas li
ções: á esta obrigação llcão igualmente sujeitos os Len
tes das Clinicas interna, c externa. 

Art. 56. Estes tentes organisarüo em quaJros men-
saes ta boas meteorologicas, preparadas por pessoas para esse 
fim designadas; farão lambem hurna estatística arrazoada 
de sua Clínica annual, com especial menção dos mclhodos 
e agentes therapeulicos por elles em pregados; o que tudo 
será communicado á Faculdade, c depositado em hum ar
chivo da Bthliotheca. 

Art. 57. O Lente de Botaniea fnrú herhorisnr;ões, 
acompanhado dos estudantes do seu Curso; fazendo reco
lher ao herhario da Faculdade todas as plantas dignas de 
tigurar na l\lateria medica brasileira, com os esclarecimen
tos que julgar necessarios. Este hrrhario ser:í conservt~do 
em boa guarda no gahinrte Je l\Iateria medica. 

Art. 58. Todos os Lentes, o em pnrticnlar os de 
~ledicina legal, .Materia medica, c Hygirnc, fatüo no llrnsil 
especial applicação das doutrinas que ensinarem; devendo 
o do ~latcria medica procurar apresentar os medicamentos 
wdigenas succetlancos dos exoticos, ou que del'ão com razão 
rer prefPridos :"t elles. 

Art. :i!l. Oppositorcs das sec(.'õcs medica, c cirurgica, 
ou lixos ou ullemados, serão obrig;11los a <1ssistir ;",s visitns 
dos fl'specli\"os LenlPs de Uinicil; "e it noite st·rão cnear
rPgadus de n·petir ;1s llll'Sillas ,jqtas e111 comp~nhia dos 
alumnos. l'repararãn, c demonslrariio igu;dmcnlt~ as peças 
patuologicas em nmbas as Clinicas. 

~\rt. GO. O opposilor cncnrrcg~Jo Ja Clinicn c1rurgm' 
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cxercitaril, hum dia por semana, os alumnos na applicação 
Jos apparelhos no manequim , ou no cadaver. 

Outros da mesma Secção servirão de preparadores da 
aula de Anatomia, c da de operações. 

Os oppositorcs da seccão das Sciencias accessorias se
rão lambem empregados, fixa ou allernatlamento , como 
preparadoms das respectivas aulas. 

CAPITULO H!. 

Dos exames, das conclusões magnas, e da collação 
do grao de Doutor. 

SECÇÃO I. 

Dos exames. 

Art. Gl. São applica1cis aos exames das Faculdades 
tle medicina as disposições do Cap. 5. 0 do Tit. 2. 0 dos 
Estatutos das de Di rei to, com as modificações dos Artigos 
seguintes. 

Art. G2. A Congregação poderá ordenar os exames 
por turmas, que não cxcedão de !~, quando isto spja com
patível e conveniente ao andamento dos trabalhos. 

Art. G3. Os exames dcl'erão \'ersar sobre as mate
rias ensinadas no anno, ú excepção das Clinicas, o da
quellas rnaterias que tem de ser repetidas. Serão feitos 
pelos Lentes Cathedraticos das respectivas aulas; e na falta 
destes pelos Substitutos, ou oppositores, que a Congrega
ção deverá designar, se a falta se der desde o começo dos 
exnrnes; ou o ÍJirector, se no decurso dellcs. Nos annos 
em que as rnaterias do exame forem somente de duas aulas 
se designnrá hum Substituto, ou oppositor, para com os 
tlous Lentes Examinadores argumentar o examinando indis
tinetamente em qualquer ponto de amhas as cadcir11s. 

Art. 6t Fica em geral abolido o uso de tirar pontos, 
sendo livre aos Lentes interrogar sobre qualquer parte das 
materias do exame. A Congregação porêm poderit resolver 
a contir~uação dos pontos em huma ou outra mnteria, quando 
entender conveniente; guardando-se neste caso ns dispo
sições do Cnpitulo citndo. 

Art. G5. All:m das demonstrações prnticas ir que todo 
o exarninnndo ho obrig11do, se o exigir a materia do cxa-



( 233 ) 

me , e para o que estarão presentes os objcctos precisos, 
ueverão os uo 2. 0 anno preparar, uuas horas antes uo 
exame, hum ponto de Anatomia, que nessa occasião lhes 
for dado pelo respectivo Lente, ou tirndo á sorte. Os do 
5. o anno deverão praticar sohre o cada ver h uma operação , 
cujo ponto será tirado ou dado, depois tio respectivo exa
me, em presença dos Examinadores. Os alumnos serão in
terrogados sobre esses exercícios. 

Art. 66. Os exames das materias repetidas lerão so
mente lugar no fim tio anno da repetição. Os das Clini
cas nãu se poderão fozer senão depois de obtida approvação 
das mate rios do 6." an no ; e versarão sohre seis observa
ções dos respectivos Lentes, tres cirurgicas, e tres medicas; 
escolhidas nos Cursos de clínica, ou nas enfermarias do 
Hospital, devendo ser pelos ml'smos Lentes rubricaJas. Dis
tribuídas, c remelliuas pelo Secretario aos Examinadores 2~ 
horas antes do exame , serão depois enviadas por elles ao 
Secretario para as guardar no archivo, com declaração do 
dia em que servírão. 

Art. 67. O exame das Clinicas versará tamhem sobre 
trcs casos praticos, indicados no Hospital pelos I~xaminado
res; sendo hum delles de medicina , outro de cirurgia, 
e o terceiro de huma parturiente : este poderá ser substi
tuído pelo de h uma mulher enferma qualquer, ou de hum 
recem-nascido. Se o candidato nfio obtiver approvnção neste 
exame das Clinicas terá a nota de- esperado- ; e será 
obrigado á repetição da frequcncia das mesmas Clinicas du
rante o prazo que lhe for designado na referida nota. 

Art. 68. Os estudantes do Curso pharmaccutico con
correrão nos exames com os do Curso medico nas rnatcrias 
quo lhes forem cornmuns; e deverão apresentar attestado 
de frequencia passado pelo Direclor da officina phnrma
ceutica; ou pelo Botica rio especialmente autorisado, em 
cuja botica lenhão praticado. A falta de frequencia por trcs 
meze5 dentro do mesmo anno importa a perda delle. 

Art 69. No fim do Curso pharmaceutico, depois dos 
exames das materias distribuídas pelos tres annos, os quaes 
serão feitos segundo as regras ordinarias , os alumnos pas
sarão por hum exame pratico , em que serão obrigados a 
executar immedialamente as prepnraçõcs phnrmaccuticas que 
tirarem por sorte; podendo ser interrogados ~ohrc ellns. · 
Neste exame serão Examinadores o Lente de pharmacia , 
que presidirá ao aclo ; hum Substituto ou (!)pposilor da rcs-



pcrtivn sccçüo, que o Dircclor designar; c o chefe da 
ollicilla onde tiver praticado o examinando; gunrclando-sn 
quanto it np[H'OY<H;ào o disposto na ultima parte do Artigo 
antecedente. 

Art. 70. Todos os annos os Examinadores, designados 
no Artigo anterior, coufeccionarüo os pontos para os exa·
mcs de que :1lli se trata; os qtwes , sendo revistos e np
provados pelo Director, serão numerados c registrados em 
livro proprio. (luarulo port~m não obtiverem esta appro
vação, o Director os aprcsPntarú á Congregação dos Len
tes para os npprovnr com modifica{·iio ou sem ella. 

Art. ll. Us examps do Curso oiJstctricio versarão so
hrc as mat<·ria'l da cadeirn , e respectiva pratica ; c terão 
lugar logo que acabem os do Curso medico : s~rão Exami
nadores o Lente de partos, que presidirá ao acto; e dous 
Substitutos, ou oppositores da scc\·ão. Com Dpprovação plena 
se passarit o competente Titulo. 

~ECÇÃO Il. 

Das co11cl ttsiícs magnas. 

Art. 72. As conclusões magnas consistirão em sus
tentação pul1lica de theses, organisad;H na conformidade 
de;.tcs E,talulos. As theses versarão sobre trcs qucslõns, 
cada h urna relutiva a cada scq·ão do Curso; escolhidas d'en
tre os pontos que designar a Congregnção. 

Art. 73. No fim do anno lectivo os Lentes, ou Sub
stitutos em exercício, enviarão ao Dircctor dez questões sobre 
as ma terias Jc su:1s respectivas cadeiras; as quacs, depois 
Jc previamente suhrnettidas il npprovação da Congregação , 
serão rubricadas pr)lo mesmo Director; e entregues ao Se
cretario, qut, as numerarú seguidamente, c copiarú em livro 
proprio para cadu Secção. D'entre estas lerü lugar a es
colha do Artigo nntccedentc. 

Art. 7'1,. O Doutorando poderá tratar uns questões em 
dissertação, ou em proposições; sendo com tudo obrign
do a apresentar sempre na tht•stJ seis aphorismos de lly
pocrates, it sua escolha. Fica-lhe lambem livre tratar de 
qualquer outra questão medica, ou cirurgica, que lhe <~p
prouvnr. _" 

Ar I. , J. São :1 ppl iraYeis ás Facuhla,Jes de medicina as 
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disposit;!>t'S do Cap. G. 0 Jo Til. 2." O<~S de Direito, desdl' 
o Art. 1:39 alt~ o tim, {'Ofll as ~cguinles moditicaçües: 

1. • O Dircclor desig11aril, lendo attençüo i1 cspcciulí
tladc das mnterias, c á mais igual distriLuição do traha
lho, para nrguir o doulornndo, qunlro LcnlPs, c lres Suh
~lilutos ou opposilorcs; dtl\clldo ser lrcs dos primt>iros, e 
os sq;undos tirados , cada hum, da respectiva scn;üo, en1 
~:ujas muterins ar;;umcnlurão. O 4. 0 Lente, que scril o l1rc
'identc do aclo, poderá ser indislinctamcnte escolhido, sen
do-lhe liHC nrguir em qunlqucr mntcria. Totlos leh'io yoto. 

2." A approntt;ÜI.l simples não impedirá a colla~·üo do 
g: ao, fic<llldo saha ao doulornnúo a faculdade de apresentar 
110\'oS tbescs , ~:om as quürs se observarão a8 mesmas for
nwlidades que são prescriptns n'este-; Estututos. 

J.o O repro\ndo poderá ser admiLLiJo a novo neto hum 
011110 depois, podendo a Congrrgaçüo, se o julgó!r ncccs
snr io, indicar as ma lerias que devertl estudar cspecinlrnclltc; 
e neste caso será obrigado a frequentar <JS respectivas au
las; o que fará com ~irnples despacho do Dircclor, sem 
prccctlcr matricula; fictmdo por~m sujeito ao ponto , o 
para isso comprchendido na cadernetu Jc prescnçn. A re
provação no ado da-; conclusões mngnas será designada com 
a no la de - espcrudo -. 

4.• O acto dns conclusfJes rnugnas se n·gulará 1wla un
tiguidade do exame do ultimo annn elo Curso, para os 
que comparecerem an 111r~rno tempo. 

Art. 76. Este grão St'rá solrmm'mcntt' conferiuo pela 
Faculdade, de conformiduuc com o qnc dispõe a Secção 
2. • do Cap. 7 .• do Til. 2. o dos Estatutos das Faculda
des de Direito, depois de terminados os actos academicos; 
c rcgularuwnte no dia 20 de Drzcmbro , ou uo principio 
do anno lcctiYo seguinte. Em cases cxtraordinarios porêm , 
por motiyo j'-otificado, c a requerimento do doutorlltHlo, 
o Director podcr;"t con\OC<tr a Fi!culd<~dc p;•ra o confe
rir em '}ualqucr outra cpoclw. 
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CAPITuLO IV. 

Da disciplina aradnnim. 

Art. 77. Tem applicação ás Faculdades de Medicina rJ 
que dispõe o Cap. 8. 0 do Tit. 2. • dos Estalutos das de Di
reito , com as modificações st>guintes : 

1. a O seniço de ljUe trata a excepçflo 2. • do Art. 33· 
destes Estatutos uão priva os Leutes do direito de per
ceber os seus ordenados e gratificações. 

2. a F irão ex tens i v as aos oppositores a~ disposições re
lativas aos Lentes e Substitutos, que lhes forem applica
vcis em razão d1• suas funcçõcs, 

CAPITULO V. 

Dos cmprrgadus acadc11til·os. 

Art. 78. Hrgubrá para as Faculdades de l\ledicina 
u que determina o Tit. 3. o dos Estatuto~ das de Direito , 
com os seguiutes additamentos. 

1. 0 Aos oppositores fica extensivo o fa\·or do Art. 233 
do Titulo acima citado. 

2. 0 No inventario que o Secretario deve fazer, como 
dispõe o Art. 2[J3 do rerido Titulo, não comprehender~ 
os objectos pertcucentes aos diversos gauinetes, e estabe
lecimentos annexos á Faculdade; os quaes serão inven
tariados pelo respectivo Lente director, a cujo cargo fica 
tambem inspeccionar que haja asseio uos mesmos estabe
lecimentos. 

3. o Alêm dos emolumentos, de que tr<tta o Art. 258 
do dito Titulo , a Srcretaria cobrará mais os seguintes : 
2;fz1000 por carta de Boticario; das outras profissões medicas 
1,jz;OOO; pelos termos de qualquer natureza Jançados no~ 
Diplomas de Universidades (•strangeiras ele Dr. ou Bachit'rel 
4 ~ 000; de Cirurgião ou Botica rio 2.7't.OOO; de Parteiras, 
e de outras profissões medicas Li{;OOO. 
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TITULO III. 

C:\PlTULO UNICO. 

Disposiçücs GtTacs. 

At. í0. Alêm das disposições do Titulo lt." elos Es
tntntos dns Faculdades de Direito, qne forem applicarci,; 
ús de M edicinn , se o!Jscrrarão nestas mais as dos se. 
guintcs Artigos. 

Al'l. 80. Os Lentes dircctorcs dos gabinPtcs e es
tahelcc:imcntos . de que trata o Art. O. • , deverão rcrnct
tll' ao Dircctor 1la Faculdade os orcaml•ntos annu<~l c men
sal ; o primeiro em epod1<t marca~la pelo mesmo Director, 
para em tempo poder ser incluido no orçamento g~'ral ; 
e o segundo :~té o dia 20 de cada mez , para se1· con
templado na Folha do mez seguinte. Far:ío extrahir co
pias dos inycntarios mcncion;~dos no § 2. o do Art. an
tcceden te , qne serão por elles assignadas • c rPmcttidas 
para se goardarem no archivo da Facu!d;ulc com o inven
tario g1~ral. 

Art. 81. Os mesmos Lcntr•s dirretorPs farão os peq 
didos das drogas_, ingredientrs, c mnis ohjcctos neces
sarios para os excrcicios praticos das ;mias , c para o 
serviço dos mesmos g:~hinetcs ; ao que s:~tisfarã o Oirc
ctor. Todos os seis mezes, na presença deste , insti
tuirão rx;~mc do est:~do dos mesmos ohj('(~tos , do que se 
lavr;ir{t tPrmo csrripto pelo Secretario da Faculdade; fa
zendo-se menção nelle .s que estiverem ainda rm cEtado 
de servir, c dos qne sr neharcm já alterados • que deverão 
ser consumidos. 

Art. 82. Para clescmprnho dos tr:~halhos menciona
dos no Artigo antecedente, aqnelles Dirrctores srrüo :~ju~ 
dados ou pf'los ernprcg:~dos da Secretaria, ou por qnncs
qner outros qtw o Dit·Petot· da Faculdndc designar. mc
di:~nte :~l~nma gratilie<1çüo; ou fin:~lmcntc. fJil<ltHio sr fnça 
necessario , por nm escrrventr nomP<Hio rsrraordin:~ria~ 

mente. 
Art. R3. Os LPntrs qne rcgrrcm ns cadcirns d:1s Cli

nicas terão, cada hnm , de gratilic:1ção anmU!! 1. 000.';7), 
em \'I~Z d1~ 400.t7)000, como ficflo tendo os demais Leu
trs. Os Substitutos qnP srrvirrm nus impl'dimrntos •leste\; 



lf'l';w 1g11al gratilica~;io. Us oppositorcs que assistirem ás 
''i6it<:s dos rrferidos Lentrs, c forem cncarrfgados de as 
repetir durante a noite, alem dos vencimentos ([tie per
ePI>crem por qu;drJilPr o•11ro F!TViço • tcrfto de gratilica
~~;1o 100,1,'000 lllf'llS!!('S. 

Os oppo:;itores que n~gerr•rn cadr·iras pcrccbcr;1o lO,W 
por cada dia que lcceionarem. 

Os que scn irem de preparadores em l1um, ou mais 
gahinetPs, c em <{!lac•sqiH~r outros c~t;dwlccimentos da Fa
culdade, lerão por ('Slf~ ;;('1'\ iro a !{l'<iiÍ!ÍC<I!'[t() de 8()Q.:-J 
a 1.:20().~ ;mnuar·s; o que atbitraJil o Co\1'1'110 ~oh pro
posta da CongrPgac;io. 

Os demais <·mpr•·gadiJs. r11jos 'eucinlclli•'s uiío <'s
tiverem maJ'I':Jdos llf'sll's Estalut"s , urm nos das F<lrtd
<ladr·s de llir•~ito, n·celwr[to <Jqtwllf's (11"~ 1111's f'or('lll igual
mente arbitrados pelo Gorel'llo soh propo;:ta da Cuugre
gariio. 

Art. S.'t. 0,; nppo~ilorPs pr<·!'lar[to t;:mhcm o jura-
meuto de que tr;:ta o An. :!7:> dos Estatutos das F::cul
dades d1~ Direi!o , acfTr·.~crntando dr>poic; da phrase -exer
cer as fullcçõcs de prof1~ssor ---as s1•guintr·s- c quacs
qucr outras de 'fliC for incumbido em virtude dos llH'S
mos Estatutos. 

1\rt. 85. O doutoralldo prr·qará o ~q;uintc jura-
mento-- ,Juro prosq;uir com todo o fprror na cultura das 
letras , appliear as forças de minha inlr·lligeneia ú pros
peridade c gloria do Impl'l'io, ~~ <JO progref;so d:1s Scien
eias que professo; comportar-me sempre como digno do 
g•·ao que vai sr>r-nw conferido, e <ksempenhar com toda 
a fidelidade as funcções publicas. particulares , que hou
ver d•~ exercer em rirtude do mesmo grao-. 

Para o titulo de B:>tic:trio, e mais profissões IIH~dieas: 
.iuro rxercct· com tod;1 a fiddidade ~~ z1•lo as fune•;ões 
para qnc mr <Jutoris;lo os exauws ljlte fiz perautc esta 
Facnldad1~ , f' para as quae.'> rou ser hahilitado pelo ti!nlo 
de ... (a profissflo n~spPctira) que me hc concedido. 

Art. S<i. A earl.a d(~ Doutor em medicina ser:, pas-
sada com os tt:t·mos geraes adoplados 110 Art. :'70 dos 
Estatutos das Faculdades de Direito para a carta de Ba
charel , com as sPguintes alter;u;tlcs : 

1.• Em lugar d<~ - Faeu!dad(! de Din·ito- diga-se 
Faeuldad'~ de mcdiciua. 

:V Substitua-se o p<'riudo 'Jiif' principia n;;s pala-



\'l'as- t<'tulo fn·quentado os estu<los jurídicos , c tl't'mina 
ll<lS de- e Prcsid<'llh~ do ar to do 5. • anuo - prlo segnin
te- tendo fre•pwntado os estudos ara<lcrnicos exigidos pe
los Estatutos, e obtido approvação <~m todas as matcrias 
dos dilkn·ntes annos mrdiant~ rxanH's puhlicos. c havcn
clo sustentado tlll'srs em acto de conclusões magnas no 
dia... foi approYado no tlll'~mo a elo (plena 011 simples. 
mente}: em virtude do que no dia ... rcef'IH'o o grao de 
Doutor em nH'dicin:J , que lhr~ foi conferido por mim (ou 
por· mrn antecc~sor F., on p!'lo l>irrrtor interino F. com 
~cus titnlos). O mais corno no resto do Artigo, sub., 
~titnidas apenas as palarras- Baelwrel c ILcharcis em Di
reito - por Doutor r Dontorr~s em mrdicina. 

Art. 87 .. \ carta dl' Botir:ario ter[t a formula seguinte : 
No alto Faenldatl(~ de l\l,:dicina <Ir> .•• No corpo da carta
Eu F ... 10 Dirf'ctor· com os s<:'ls titull)s) Direclor da Fa~ 
eu Idade lle l\ledieina de... F:tço saber qtH' o Senhor F .. 
li lho dl~ ... nascido no dia... (n;ltur·alid:Hle, c naciona~ 
!idade) tr·udn frr'<[IICnt;!do os c:studos pharmaerntieos exi
gidos pdos Estatutos . que r('gl'lll esta Faeuldade , para o 
t:tulo de Hotieario, foi approrado em exames puhlicos 
na conformidatk do que prrsci'!'\'Clll os mesmos Fstatn~ 
tos. Em t<•stcmunho do qu(~ lhr nwndei p:l!'sar rst,t carta 
de Boticario, que rai scllada com o sdlo gran<le da Fa~ 
cu Idade; com a qual gozar;'t das reg:di;1s. que pd:::s Leis 
são outorgadas aos de sua pnlissão. E cn F. Srcrrtnrio 
da Faeuldark a liz cserewr c subscrevi. Hio, ou Bn .. 
liin ---(data I' assignatura do Direetor). 

Art. 88. As cartas de l'nrleira teruo a mesma for· 
mula com ns nl!c·:·:>r;iíe' compdcnlcs. mns com o sello es
tampado nas mesmas carta~, c não pcnJentes. 

Art. Sfl. As formubs n qnc se referem os Arts. 26 
c 28 dos presentes Estatutos ~<io as seguintes: 

l'nra os imlividuos ele qnc tralíio os Arts. 1!) e22: 
Eu F. (o nome do Direclor c seus titulo') ])ircctor da 

Faruhla(lc tlc 'lctlieiua de .... Faco ~nbcr que o Senhor F. 
Dr. (ou Bacharel) em mcrlirina (on a profis~<io que for) pela 
tinivcrsitlade (ou Academia) tle ..... lenrlo-sc habililatlo pe
rante esta Facul1lade para o exercício da mctlirina (ou l\ 
profissão que for) foi cxarnintulo c approvado na ronfor~ 
midade do qnc prescrevem os Estalnlos da me~ma Facnl-· 
da(ll~. Em lcslemttnho do que llte mantlPi )Htssar c,(e at· 
lesl<ulo , rum o <tua! potler<Í o nw,mo ~~r. ... e·n·n·~·r lirro, 



mrmlc a ( ...... ) 110 Tmperio. E cu F ... Secretario da 
Faculdade escrevi c a~~igrrci- (A data c nssignnturn do 
Scrrefario)- IA~signntnra do llirrctor. 

Para os mencionados no .\ rl. :~I:- En F ... (o nome 
elo Dircdor c seus titulo~) JJircclor da faculdade de medi
cina de ..... Faço ~aber que o Sr. F .... IJr. em medicina 
(on a profissão que for) pelo U niversidadc (ou Academia) 
de ...... foi rcconhrcitlo pela Cnngrcgnçiio desta F(lculdade 
como Lente Cathcdrntico (on jubilado) da mc~mn Univer
sidaLic, con-tifui1la twla~ Leis rcspr•ctivas, tendo apresen
tado ns jnslifiraçücs w.;igidas pelos Eslatufos desta Faculdade. 
Em fesfPmllrrho do rpre lhe m:llldei passnr este allcstatlo 
com o qnal po1led o mesmo Sr. F ... C'l:crccr lirrcmcnle 
a me<lieinn (ou a prnfiss;Jo que for) no Imperio. E eu F. 
Secretario da Faculdai)c o cscrcYi c a~signci (.l Llata c as
~ignatura do Secretario) (.\ assignatmn do Direclor. 

,\ rt. ~0. Os sellos terão as mesmas fôrmas que os das 
l'aculdadcs de IJirf~ilo , com a mudança unicamente da pa
lavra- Direito-- pnra a de- ~r e Jicina- ~~a borla c ca
pello tcrcí lngnr somente a 111111lança dn cor cnrme~im para 
a amarclla eúr de ouro: esta mesma diffcrença C'l:istirá pnra 
a fita da carta. Em Indo mais se obsrrvar<Í quanto se 
acha disposto no Cap. 2. 0 do Titulo !~." dos Estatutos das 
Faculdades de Direito, qne nfio tiver sido alterado pelos 
presentes Istnlnlos, c puder sem inconveniente ter appli~ 
cnçfio ils Facnldarles de ~le<licina. 

Art. 91. O Gorerno fica aulorisndo n conlraclar, por 
tempo determinado, nacional on estrangeiro de reconhecida 
hahililaçfio para cnsinnr alguma <las materias do Curso me~ 
di('o; podendo tamhem prover pela 1." vez as cadeiras 
crcadas nomeando lirrcmcnlc os Lentes. 

Art. !):~. Os Lentes que regerem as cadeiras, a que 
e~liio nnnc\os gabinetes c eslabcloeimcntos auxiliares, pro
porão <Í Congn~gaçfio , c esta ao lrovcrno os empregados 
neccss:uios para os diffcrcntes exercícios e fnncçõcs; c os 
vencimentos que ()eviio perceber; os quacs huma vez esta~ 

belecidos não poderfio ser alterados scniio por Lei. 
A rl. !13. Na hypothese da supprcssiio dos lugares ele 

Substitutos guanl<lr-se-ha para o provimento das cadeiras o 
procl'sso nestes Estatuto~ estabelecido para o dos mesmos 
~~~h~lilnlos. 

Art. !H. Os oppo~il.orcs alem dos Ccursos escolares, para 
,.~ qnacs podem ser chnrnado5, são os unicos que pode, 
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tâo ensinar em Cursos particulares no recinto da Faculdade; 
huma vez que tcnhfio clles lugar em horas diflcrcntes das 
em que funccionão as aulas desta; precedendo em todo 
caso autorisa~ão do Director. Este ensino, quando hem des
empenhado, habilitará o oppositur que o fizer para os 
melhoramentos e accessos na Faculdade. 

Art. 95. Na Sessão de encerramento a Faculdade en
carregará a hum de ~cus membros de apresentar , na pri
meira Congregação do anuo seguinte, huma memoria his
torica , em que se relatem os acontecimentos notareis do 
anno findo : nessa mcmoria será especificado o grao de 
desenvolvimento á que for levada , uesse mesmo periodo • 
a exposição das doutrinas , tanto nos Cursos publicos, como 
nos particulares. Lido o trabalho, c approvado scr(t reco
lhido á llibliotheca para servir de chronica da Faculda
de. Nesta occasião se admitlirá, e serão ouvidas com at• 
tcn~fio as rc!lcxõcs que qualquer dos membros, ou pes
soas da arte queirão dirigir sobre o methodo de ensino ado
ptado, e melhoramentos que convem fazct· para o progres
so do exercício da medicina no Impcrio. 

Art. fl6. l'ublicar-se-ha hum almanak contendo os es
tatutos das Faculdades de medicina, o seu estado pe5soal , 
c disciplinar; c os nomes por extenso das pessoas existen
tes, que obliverão Diplomas pelas Academias mcuico-cirur
gicas desde a promulgação da Lei de ~ de Setembro de 1826; 
dos que os obtiverão da Escola desde sna installação em 
1832 ; c finalmente de todos aquellcs que, tendo obtido 
Diplomas nas Escolas estrangei!'as, tiverem sido approvado:> 
para exercer a sua profissão pelas Faculdades do Brasil. 

Art. 97. Todos os annos se addicionará hum supple~ 
mento contendo os nomes dos que tiverem obtido novos 
títulos; c quando haja necessidade de reimprimir-se o al
manak, serão estes supplcmcntos fundidos nelle com elimi
naçlio das pessoas que tiverem fallecido. Estes almanaks ; 
que scnlo publicados com accordo das duas Faculdades • 
serão entre ellas divididos na propor~ão dos alumnos, a fim 
de dar-se hum exemplar á cada hum d'aquelles que ther 
obtido titulo profissional ; c remetlcr-sc ao Governo os exem
plares que forem nccessarios para se distribuírem pelas Ca
mnras , ou pcla3 Autoridades encarregadas de yclar sobre 
o exercício da medicina. 

Art. ~8. Ficfio revogados as disposições em contrario, 
Francisco Gonçalves ~larlins, do 1\Jcu Conselho, SP.~ 



( •) ;, ,, ) ... 
uatlor du llllperio, ~liui~tro e Seerdario tl'Eslauo dos Nc
gocios da lmperio, a~sim o tenha <>Hiellllido, c liH;a exe
cutar. l'alacio do Hio de Jn!leiro em ~ele de Maio de mil 
oitocentos dncocnta c Ires , trige~imo segundo da lnde
pendencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o lmpcraJor. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO Hi. PARTE 2. • SECÇÃO 25. • 

DECHETO N.o 1.170- de 10 de Maio de 1853. 

Organisa a Guarda N acioua! do lllunicipio de Santa 
Isabel de Paraguassú da Provz'nda da Balda. 

AttPn<lendo á Proposta do Presidente da Província da 
Bahia: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. L o Fica c1·eado no Município de Santa I~abel 
de Paraguassú da Província da Bahia hum Commando 
Superior de Guanlas Nacionnes, o qual comprehcndcrú hum 
Esquadriío de Cavnllaria e quatro Batalhões de lnlautaria 
de seis Companhias cada hum , com a designação de 1. o, 
2. o, 3. o c ta. o do serviço activo, e h uma Secção de Ba
talhão de 3 Compnnhias do seniço da reserva. 

Art. 2. o Os Corpos terão as suas paradas nos lu
gares qucs forem marcados pelo Presidente da Província , 
na conformidade da Lei. 

José lldcfonso de Sousa Hamos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça, 
assim o tenha entendido , c faca executar. Pabcio do 
Hio de .Janeiro em dez de Maio. de mil oitocentos cin
cocnta e t1·cs, trigesimo segundo da lndcpendcncia c do 
Impe1·io. 

Com a Huhrica de Sua l\Jagcstatle o Imperador. 

José lldrfonso de Sousa Ramos. 
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DECRETO N. o 1.1ii - de 10 de Maio de 1853. 

Orgrmisa a Guarda !racional do Muniri'pio do Rio das 
Cvnlas da Prvância da Bahia. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da Provincia da 
Bahia : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.• Fica creado no l\lunicipio do Rio de Contas 
da Província tia Bahia hum Commar!do Superior de Guar
das Nacionacs, o qual comprehendcrá hum Esquadrão de 
Cavallaria , trcs Batalhões ue Infautnria de 6 Companhins 
cadn hum , com a uesignnção de 1. •, 2. • e 3, 0

, c hum 
Batalhüo de Infantnria de á Companhias do serviço da 
reserva. 

Art. 2. • Os Corpos terüo as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
vincia, na conformidade da Lei . 

• José lldefonso de Sousa llamos, do Meu Conselho, 
1\linistro c Secretario d'Est<Jdo dos Nrgocios do Justiça, 
assim o tenha entendido, c f<1ca executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em dez de Maio de mil oitocentos cin
coenta c trcs, trigesimo segundo da Independencia c do 
lmpcrio. 

Com a lluhrica de Sua ~Iagestadc o Imperador . 

.J o~·t1 lldefonso de Sousa Ramos. 

DECRETO N. • 1.172- de 1 O de !\I aio de 1853. 

OrfJflllÍsa a Guarda !racional do !llmzicipio do Grato da 
P rorincia do Ccaní. 

1\llcudcndo :"t Proposta do Presidente da Provincia 
do Cearft: Hei por lwm Decretar o sq~uintc. 

Art. 1." Fica creado no Munieipio do Crato da Pro
vinci<J do Ceará hum ComnwrHio Superior de Guardas 
Naeionacs, o qual comprdtender[t hum Corpo de CaYalla
ria de 2 Esquadrões , e hum B<~talhfto de Infant<Jria de 
8 Comp:.mhi<Js, ambos do serviço activo, c hum l3ata
lhão d<~ !1 Companhias do scni<:o da rPscna. 



{ 2lt5 ) 

Art. 2. • Os Cot·pos terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia, na conformidade da LPi. 

José lldefonso de Sonsa Hamos, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negoeios da Justiça, 
assim o tenha cntcndi<lo, c faça executar. Palacio do Hio 
de .Janeiro em dez de 1\laio de mil oitocentos cincocnta 
c trcs , trigcsimo segundo da lndepcndencia e do lm-
perio. 

Com a Huhrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Jldcfonso de Sousa Ramos. 

DECilETO N. o 1.173 -- de 10 de Maio de 1853. 

Organisa a Gztm·da Nacional do Município de S. Bcmardo 
da l'rorincia do Ceará. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia 
do Ccarú : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fícão errados no l\lunieipio de S. Bernar
do da Província do Ce:1rá , c subordinado ao Commando 
Superior do l\lunicipio de Aracaty da mesma Província, 
dois Batalhões de Infantaria de () Companhias cada hum , 
com a designação de 3. o c lt. o do serviço activo , c hum a 
Secção de Companhia da reserva. 

Art. 2. o Os Batalhões terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem m~rcados pelo Presidente da Pro
vincia, na conformidade da Lei. 

José lldcfonso de Sousa Hamos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro Pill d<~z de 1\laio de mil oitocentos cin
coenta c trcs, trigesimo segundo da lmkpendcncia c do 
lmpcrio. 

Com a Ituhrica de Sua 1\l;q;estade o Imperador . 

.f o.\1~ ltdr'filmo dl' Sou:Ja Ramos. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO UIPEIHO DO BRASIL. 

1853. 

Tü'IO 16. PARTE 2. • SECÇÃO 26. • 

DECRETO N. 0 1.17!1 - de 1á de 1\laio de 1853. 

Organisa a (,'uarda !\'aciona{ do Municipio de Piracuru
ra da Prorincia do Piaaliy. 

Attcndendo á Proposta do Presidente do ProYincia 
do Piauhy: Hei por bem Decretar o srguinte. 

Art. 1. o Fi cão crcados no l\'lnnicipio de Piracuruca 
da Província do Piauhy , c subordinados ao Commando 
Superior da Guarda Nacional da Cidade da Parahiba da 
mesma Província, hum Esquadrão de Cavallaria, e hum 
Batalhão de Infantaria de oito Companhias , com a designa
('ão de 2. o do servi co activo. 
· Art. 2. o Os G;1<trdas qtwlific<tdos na reserva no re
ferir! o 1\luuicipio , licarão addidos ao Batalhão do serviço 
activo do mesmo 1\lunicipio. 

Art. 3. o O Esquadrão de Cavallaria c o Batalhão de 
Infantaria terão as suas paradas nos lugares que lhes fo
rem marcados pelo Presidente da Província , na C!mfor
midarle da Lei. 

José Ildefonso de Sousa Ramos, do Meu Conselho, 
~Iinistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido, e faça cxf'cntar. Palacio do Hio 
de Janeiro em ({twtorze de l\laio de mil oitocentos cincoenta 
c trcs, trigcsimo segundo da Iudcpcndeucia e do Im
perio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

José lldefonso de Sousa Ramos. 
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DECRETO N. o 1.175 - de 1á de Maio de 1853. 

Organisa a Guarda 1\'ucional do Município de V a{enra 
. da l'rorincia do Piau!ty. 

Attcndcndo á Proposta do Presidente da Província do 
Piauhy: Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica creado no 1\lunicipio de Valcnça da 
Província do Piauhy hum Commando Superior de Guar
das Nacionaes, o qual comprchendcrá hum Corpo de Ca
vallaria de dois Es({Uadrões , c hum Batalhão de Infan
taria de G Companhias do serviço activo. 

Art. 2. • Os Guardas CJUalilicados na reserva ficarão 
addidos ás Companhias do Batalhão de Infantaria do ser
viço activo do mesmo 1\lunicipio. 

Art. 3. u Os Corpos terão suas paradas nos luga
res que lhes forem marcados pelo Presidente da Provín
cia, na conformidade da Lei. 

José Ildefonso de Sousa llamos , do l\1eu Conselho, 
l\linistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido , c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em quatorze de 1\laio de mil oitocentos cin
coenta e tres, trigesimo segundo da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Iluhrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

José Jldrjimso de Sousa Jla11ws. 

DECRETO N.• 1.176- de iá de 1\laio de 1853. 

Organisa a (,'uarda 1Yaciunal dos M unil'ipios do Prínci
pe Imperial r: Jlarnio da Pron"ncia do Piallli.'f· 

Attcndendo {t Proposta do Prcsitlcn te da Província 
do Pianhy: Hei por l!em Decretar o seguinte. 

Art. 1. • Fica creado nos l\lunicipios do Príncipe Im
pel'ial c 1\Iarvão da Prorincia do Piauhy hum Commnndo 
Superior de Guardas Nacionaes, a qual comprchenderú no 
.1\lunicipio do Prineipe Imperial htttll Hatalh;lo de lnlanta~ 
ria de á Compauhias com a designt~~·üo de 1," , e na do 



l\lanão lllllll Ecri'Jadrão de C;nallaria, c hum Batal]Jão de 
Jufantaria ue G Compauhias, com a dr~signação dr~ 2.", todos 
uo senir;o activo. 

Art. 2.• Os Guardas qnalificados na reserva nos dois 
l\lunicipios aeima referidos liearão addidos aos Batalhões do 
seniço aetivo nos mesmos Municípios. 

Art. 2. • Os Corpos terão suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Província , 
ua conformid:Hle da Lei . 

• Jos~ llddrJII~O de Son<a namos' do ~~~~11' Crwselho' 
l\Iini<,~ro r~ Sr:r:rr:lariiJ d'Eqarlo r)(J<; \r:~r,r:io<; 'ria .}u<,lir.:a, 
a'i~im r, tr:nha <·JJir:ndiriiJ, r: far_:a r:xr:r:utar. l'alar:io do Hio 
!Ir: .Janr:iro e1n ljllal!Jrzr: de ~laio uc mil oitocentos cin
cocnta c tres, trigesimo segundo da lndependcncia e do 
lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

José I ldrfonso de Sousa Ramos. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18õ3. 

TQYO 16. PAP,TE 2. • SECÇÃO 27. 1 

DECRETO ~.· 1. t77- de 17 de "aio de 11-S:J:~. 

JJfanda que todo.s os proces.ço.s de dieidrt.ç de e.rercirios rm
teriore.s ao a uno financei,·o de 1850- t 851 sejiio reme l
tidos direclamente ao Thesouro N acionai pam o devido 
exame e pagamento. 

Hei por bem, em conformidade do Artigo oitenta c sete 
do Regulamento approvado pelo Decreto setecentos setenta 
e oito de quinze de Abril de mil oitocentos cincoenta e 
hum, lleformar as disposições do mesmo Regulamento no 
que respeita aos processos de dividas de exercícios ante
riores ao anno financeiro de mil oitocentos e cincoenta a mil 
oitocentos cincoenta e hum, Determinando : 1. o que todos 
elles, depois de processados nas respectivas Thesourarias de 
Fazenda das Províncias , scjão directamente remettidos ao 
Thesouro Nacional a fim de serem ahi examinados e pagos: 
2. o que aquelles de taes processos actualmente existentes 
na Contadoria Geral da Guerra sejão tambem para igual 
fim enviados para o Thesouro no estado em que estiverem. 
l\lanoel Felizardo de Sousa c l\Iello , do l\Ieu Conselho , 
:Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra , o 
tenha assim entendido , e expeça os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Maio de mil oi
tocentos cincoenta e tres, trigesimo segundo da Indepen
dcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Manoel Feli;ardo de Sousa e Mello. 
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1853. 

TmJO 10. PAliTE 2. • SECÇÃO 28.a 

DECilETO N. 0 1.líD {*)-de 25 de l\hrio. <lc 1853. 

Approra os Rstatutos da Companhia de llluminaçao a 
Crrz, fundada na Cidade do Hio de Janeiro. 

Aw·ndendo :10 que l\Ie representou Ireneo Ev:mgelista 
de Sousa , Empresario da llluminação a Gaz tfC!5ta.-'Cidade, 
e de conformidade com o parecer da Secção dos Nego
cios do Impcrio do Conselho ll'Estado, exarado em Con
sulta de 1lJ do corrl'nle mcz: Hei por hem Approvar os 
Estatutos orgauisados para a Compan!Jia de lllumina<;iío a 
Gaz. fundada na IIH'Hlla Cidade, nos termos do contraclo 
celebrado entre o Gmcrno e o dito Emprcsario r!n data 
de 11 de Março ele 185L Francisco Gonçalves l\fartins, 
elo !\leu Conselho, Senador do lmperio, Ministro e Se
cretnrio d'Estado dos Negocios elo lmperio, assim o tenha 
entendido, c façn executar. Palacio elo Rio de Janeiro 
f'lll vinte c cinco de Maio de mil oitocentos cincoenta e 
tres, trigesimo segundo da lndependcncia c do lmperio. 

Com a lluhrica de Sua Magestade o Imperador. 

Frrmci.w·o C onça!N'S !li artins. 

Estatutos da Companhia da lllumiwzçüo a Gaz. 

Art. 1. o A Companhia da Illuminação a Gaz será orga
nisada dl'haixo cl<•sse titulo , c durará o pcriodo marcado no 
contracto cell'hraclo entre o Empresario c o Governo Im
perial f'lll 11 de J\larço de 1851, que lhe conferiu pri
,·iiPgio exclusivo por vinte e cinco annos para a empresa 
1la lllumiuaçiio a Gaz, e por mais tempo, se conseguir 
a renovação do privilegio, ou rf'solrcr a continuação de 
suas opcraçõPs sem elle • depois de findo o prazo estipu
I;Hlo , o <lllr scrü decidido opportunamentc em reunião ela 

(') 1'\iio existe acto algum de N. 0 1 .1 í8. 
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A~scmbléa geral dos accionistas par·a essl' lirn Pxprcs:ln
menlc convocada, ficando ~alrn n disposiçfio (]O Art. 30 
do contracto respPetivo. 

Art. 2. • Ella tem por ohjccto o cumprimento das con
dições do referido coutracto , e s•~ obriga a preenche-la<; 
devidamente , acc•~itanuo os encargos , e obriga\:ões e f<t
vores estipulados. 

Art. 3. • O fundo d:t Companhia será a de Hs. 
1 . 200. OOO<f'POOO , em á. 000 acçõcs de 300t,:'OOO cada 
hurna, pn•ço por q11l~ o E11rprcsario cede e transfere á 
Companhia todos os direitos e farorcs que lhe forão con
cedidos com os encargos respectivos. illeluiudo todas as 
obras jú fcit<t~ em toda a extensão do terreno em frente 
ú rua do AtP!Tado, e os predios qne se vão construir; 
af' iH militas de encanamento por tubos de ferro que 
abrange o perimPlro da illuruiua~:ão publica eontractada 
com o Gon~rno Imperial ; os coutraetos feitos c que sP 
hom·ercm de fazer para illumiuar a gnz edilieios publicos 
c particularl's , c finalmente todos os trabalhos complcmcu
tares para a effpctividadc da illuminação, entregando o 
Empresario ú Companhia tod:ts :ts obras respectivas prom
ptas c em cffectivid:tdP de sel'l'iço até o dia i'l de :Março 
de 185f> , prazo marcado pelo (.OVNliO p:tra ~C )!'\'ill' a 
efft•ito a Illmninação publica. 

Art. á.• O capital <las acçõcs que fon•m suhscriptas 
será pago ao Plllpresario llO prazo que for por ellc mesmo 
dPsignado, eess<Jndo ti<: ser aecionistas os que deixarem 
de o fazer. 

Art. 5. 0 Sito aceionistas da Companhi:t os que sub-
screverem aos presentes Estatutos, c os mesmos só respon
dem pelo valor nominal das acções que possuírem. 

Art. 6." As acçõrs podrrüo ser negoci:tdas ou por 
qnãl<iller modo transferidas a arbítrio das partes, com 
tanto qnc a transfercncia sPja devidamente registrada nos 
livros da Companhia, a transmissão porêm não confere 
o direito de 'otar ao novo accionista , senão depois de 
30 dias do avrrhamento , excepto o caso de transfPrl'nci<t 
por suceessão hcreditaria, <'m que compete desde loÇ!o ao 
novo possuidor o rxercieio de todos os <lirPitos. 

/)a . l s.,cmb!l-a _r; I' rol. 

Art. í." A "·\~st~nrbléa gf•ral lw a n·uniiío dos ;:1'

rinniqa!' wri!i(':tda na f{q·r11a" do~ prPsPnlr•s E-;tatutos. 



A ri. R. o Os votos seriío contados na raziío de hum 
por cada cinco acçõcs alé o numero de 10 votos, maximo 
que uiío poderá ~er excedido , qualquer que seja o nu
mero de acçõcs que represente hum accionista por si , 
ou como procurador de outrem. 

Art. 0. o A Asscmbléa geral ~c julgará constituidn 
cst<Jndo presentes accionistas que represente hum terço 
do fundo da Sociedade. 

Art. 1 O. o A Assembléa geral se reunirá ordinaria
nwutc lwma wz cada anuo, até o ultimo dia do mcz 
de Janeiro , por comitc do Presidente da Compnnhia , 
c nessa occasião lhe será apresentado o relatorio da Ad
ministração c o balanço geral que deverá demonstrar com 
a maior ci<Jrcza o estado da Sociedade: reunir-sc-ha tambcm 
extraordinariamente sempre qne for convocada pelo Pre
sidente da Companhia ou quem suas vezes fizer. 

Art. 11. 0 Na reunião ordinat·ia do mez de Janeiro 
scrú nomeada por escrutínio secreto huma Commissão de 
exame d'cuu·c os accionistas para verificar a cxactidão 
do balanço , e a esta Commissão serão promptamente mi
nistrados pela Administração todos os esclarecimentos que 
ella exigir, sendo convocada nova reunião da Assembléa 
geral para ser lido c discutido o parecer da Commissão , 
logo que esta communiquc ter completado a sua missão. 

Art. 12. o O Presidente da Sociedade tlirigirá os tra
balhos da Assembléa geral , nomeará hum Secretario ad 
lwr em cada reunião , c os Escrutadores quando houvet· 
votação. 

na Administraçiio. 

Art. 13." A Comp:mhia será administrada pelo Em
presa rio , na qualidade de seu Presidente , sendo coadju
vado por hum gerente, hum engenheiro, e tantos Em
pregados quantos forem precisos para o bom desempenho 
1lo serviço respectivo. 

Art. 1á. 0 Ao Empresario Pr·esidente da Companhia 
compete. a expedição do Regulamento para o bom desem
penho do scniço : a escolha de gerente, engenheiro c 
mais empregados • marcando-lhes os ordenados c grati
ficações, e dcmittindo-os livremente quando julgue conve
niPnte: vigiará qnc a escripturação da Comp<~nhia que 
começa no dia rm quP estiverem preenchidas as condições 
do :\ri. :\. • sPja comf'nnda rigorosamentP Plll dia ; tl"lll 
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clle plenos e illimitados polleres administrativos em rclaçao 
a todos os uegocios da Companhia : representa-a tarnbem 
perante o Governo c em Juizo; c finalmente providenccia 
a bem da empresa e seus interesses como ent•~IHler con
''en ien te. 

Do dividendo e do fundo de l'eso'l'a 

Art. 15. 0 Em quanto não estiver realisada a lllumi
uaçfto publica na extensão do perímetro marcado no con
tracto com o Governo Imperial , as acçõPs subscriptas 
vencerão o juro aunual de (j por cento pago pelo Em
prcsario semestralmente. 

Art. 16. o Verificada a llluminaçfto puhlic<1 na extem;;ío 
marcada no respectivo contraclo , e realisada por consc
quencia a tt·ansferencia de facto dos objcctos designados 
no Art. 3. o, cessa a obrigação do Empresario em quanto 
ao jmo de 6 po1· cento ao anno , pe1·cebendo os accio
nistas os lucros que lhes competirem. 

Art. 17. o Dos lucros líquidos se deduzirão anuual
mente 10 por cento para fundo de reserva , a fim de 
occoner ás eventualidades e concertos , que as ofiicinas 
e encanamentos possão necessitar, hem como a construc· 
ção de novos edifícios se preciso forem. 

Art. 18. o Quando os lucros líquidos da Sociedade , de
pois de deduzido o fundo de reserva marcado no Artigo 
antecedente , excederem a 12 por cento ao anno , per
tencerã metade do excesso ao Empresario , em compen
sação da cessão e traspasse de seu privilegio e direitos, 
e da obrigação com que ainda fica onerado pelo Art. 2n 
do contl'acto com o Governo Imperial , sem que tenha 
direito a nenhuma outra remuneração pelos serviços que 
prestar á Companhia até verificar-se a hypolhese acima. 

Art. 19. o Durante a ausencia ou impedimento do 
Empresario, exercerã suas funcções quem tiver para esse 
lim sua procuração especial, continuando elle a ser o 
responsavel perante a Companhia ; se a ausencia ou im
pedimento tiver de dm·ar por mais de hum anno , será 
o nome do procurado1· submettido á approvação da As
scmhléa geral dos accionistas votando-se pró ou contra 
sem discussão. 

Art. 20. o 

scmhléa geral 
Por morte do Emprcsario se reunirá a As
dos accioni~t.ts para uomt•ar novo Pr(•-



,idculr' . continaantlo em beneficio de SPUS ht>rdeiros so
IIH'Iltc nH~tadc do IH~neficio que possa resultar da hypothcse 
designada no Axt. 18. Tambem poderá o Presidente ser 
rkmittido por \otaç<lo que represente a maioria absoluta 
do fundo da Sociedade 

Ar!. ~ l. o I>epois de appro\·ados os presentes Estatutos 
pl'lo Gon·rno lrnperial não poderão ser mais alterados se
não por Yotação da Asseurbléa geral dos accionistas em 
que estrja representada a nwioria absoluta do fundo da 
Sociedade , sendo as alterações que forem votadas suhmet
tidas desde logo ú approvação do Governo. 

Uio de ,Janeiro '2ü clr! 1\larço de 1853. -IrcJlfO Ewn
fJI'Iista dl' So11sa. 

DECHETO N." 1. UlO- de 25 de Maio de 1853. 

Ht•gu!a a porcCIIlagem dos Hmpregru!os das llece6:?dorias 
de rendas intcr11as das Cidades do Rio de Janeiro, 

Bahia e Pernambuf'o. 

Hei por IH'm Ordt•nar que o vencimento dos Empregado 
das Hccebellorias de rendas internas áas Cidades do Hio de 
Janeiro , Bahia e Pernambuco, na parte relativa á porcenta
gem , se regul1~ pela Tabella que com este baixa , assignada 
por Joaquim José ltodrigues Torres, do !\leu Conselho , Se
rwdor do lmperio, Presidente do Conselho de Minis
tros, l\Jinistro e Secretario tl'Estado dos Ncgocios da Fa
zenda, e Presidentt~ do Trihu11al do Thesouro Nacional, 
que assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio de ,Jauciro em vinte e ci11co de Maio de mil oitocentos 
eincoenta c tres, trigr~simo sPgundo da Indcpcndencia e 
do Impcrio. 

Cow a Huhriea de Sua M<1gestade o Imperador . 

./ Oii1JIIÍII1 José Rodrigues Torres. 
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Taúella da porcentagem, qlle derem unct•r os Hmprfga
gados das Receúedorias de rendas internas das Cida
des do Rio de JmJfiro, Bahia c Pernambuco, do L • 
de Julho de mil oitocentos ci11rocnta e tres em diante, 
e da 7·enda do e:rercicio de 1853- 5~ e seguintes : 

Admiui~tradur ...........•.. 
Escrivão .................. 
Primeiros Esc ri ptu rarios ..... 
Segundos ditos ............. 
Aman uenses ............... 
Thesoureiro e 1 I<'iel ........ 
Recebedor do sello e 1 dito .. 
Lançadores ................ 

llio de Janeim Bahi<t c J>ernam-
1 por cento da buco 4 f.; por· 
renda dividido cento da renda. 
em tGI partes. divididos em 6~ 

partes. 

1 ú partes. 10 partes. 

12 )) 7 )) 

G )) 5 )) 

5 )) lt )) 

3 )) 3 )) 

12 )J 8 )) 

8 )) 

8 )) 7 )) 

3 )) 3 )) 

Porteiro .................. 
25 de :Maio 1\io de Janeiro de 1853. 

Joaquim José Ho(b·igues 1'orres. 

DECHETO N. • 1. '181-- de 25 de l\laio de 1853. 

E:r:tinguc o Lugar de Juiz de Direito do Cível da Co
marca da Capital da l'rm,•incia do Parâ. 

Hei por bem, Usando da attribuiçiío que Me confere 
o Art. 102 § 12 da Constituição do Imperio , e em con
fonnidade da Lei N. o 261 de 3 de Dezembro de 18ú1 , 
Dar por extincto o Lugar de Juiz de Direito do Civel 
da Ccmarca da Capital da Província do Pará. José 11-
defonso de Sousa Ramos , do !\leu Conselho , Minis
tro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim entendido, c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e cinco de Maio de mil oitocentos ciu
coenta e trcs, trigesimo segundo da lndrpcndeneia e do 

lmperio. 

Com a 1\uhrica d<~ Sua ~lag•~statk o Imperador. 
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COLLEC<]ÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TO~lü 10. PARTE 2. a SECÇÃO :.W.• 

DECHI~TO N. • i .182 - de 28 de Maio de 1853. 

Organisa a Cuarda iYacional do il/unici'pio de Barra:; 
da Prol'illcia do Piauhy. 

Aucndendo {t Proposta do Presidente da Província 
do Piauhy: Hei por bem Decreta r o scgu in te. 

Art. f.• Fica crcado no Município de Barras da Pro
vinci::~ do Piauhy hum Commando Superior de Guardas Na
cionaes, o qual comprchender;i hum Corpo de Cavallaria 
de dois Esquadrões, c hum Batalhão de Infantaria da seis 
Companhias, ambas do serviço activo. 

Art. 2. • Os Guardas qualificados na reserva licão 
addidos ao Batalhão de Infantaria do serviço activo. 

Art. 3. • O Corpo de Cavallaria, e o Batalhão de 
Infantaria terão as suas paradas nos lugares que lhes forem 
marcados pelo Presidente da Província, na conformidade 
da Lei. 

José Ildefonso de Sousa Ramos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da ,Justiça, 
assim o tenha entendido , e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte oito de Maio de mil oitocentos 
cincoenta c trcs, trigesimo segundo da Independencia 
c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José I!de(onso de Sousa Ramos. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TO'MO 1G. PARTE 2.' SF.C.ÇÃO 30. a 

DECHETO N. o 1 .183 - de 4 de Junho de 1853. 

Organisa a Guarda N acionai dos M unicipios da ill ata t!r 
S . .!oüo , c A ln·m1trs da Prorincia ela Bahia. 

Attendendo ú Proposta do Presidente da Provincia da 
Bahia: Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fie a ereado nos l\lunicipios da Mata de S. 
João , e Abrantes da Provincia da Bahia hnm Commando 
Superior de Guardas Nacionaes, o qual com)lrchenderá tres 
Batalhões de lnfautaria de 6 Companhias cada hum, com 
a designação de 1. •, 2. • e 3. o do serviço a c ti v o , c hum 
Batalhão da reserva de 4 Companhias. 

Art. 2. • Os Batalhões terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
vincia, na conformidade da Lei . 

• José lldefonso de Sousa H:11uos, do l\Ien Conselho , 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido, e faç<t executar. Palacio do 1\io 
de Janeiro em quatro de Junho de mil oitoeentos cincocnta 
e tres, trigesimo segundo da Independencia e li o lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

José lldc(onso de Sousa Um nos. 

DECRETO N." i .18!t - de lJ de Jnnho de 185~. 

Organisa a r; wn·da iracional dos Munil'ipios de r:ui
manícs c Santa /Jcfcna da Prorincia do Ll/uranfulo. 

Altendl'ndo ú Proposta do Presidente da Provinca dn 
Maranhflo: Hri por hrm Drcrrtat· o seguintP. 



258 

Art. '1." Fira rrPado nos Muni(~ipios de Gnimarãr~s 
P Santa IIPlena da Província do Maranhão hum Com
mando Superior de Guardas Nacionaes, o qual comprc
hendcrá em Guimarães dois Batalhões de Infantaria de 6 
Companhias cada h um, com a designação de 1." e 2 o do 
serviço activo, c huma Secção de Batalhão de duas Com
panhias do srrviço da reserva; c em Santa Helena hum 
Batalhão de Infantaria de !t Companhias, com a designa
cão de 3." do scl'\'ico actiro • c huma Seccão de Com-
jJanhia avulsa do se;·viço da rcsena. · 

Art. 2. o Os COI'pos terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Prc'>idcnte da Pro
víncia, na conformidade da Lei. 

José Ildefonso de Sonsa Hamos , do l\Ien Conselho , 
Ministro c Secretario d'Estarlo dos Nrgoeios da ,Justiça, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em quatro de .T unho de mil oitocentos cincoen
ta e trrs, trigesimo segundo da lndependencia e do Im
prrio. 

Com a Huhriea (lr Sua l\lagcstade o Imperador . 

.Trm1 lldrfonso dr Sousa Rmnos. 

DECRETO N. 0 1.185- de lt de Junho de 1853. 

Ur,qmiÍMt a Cum·da 1\acional dos Muniripios de Cunu·upll. 
r Tury-assiÍ , da Prorincia do Maranhiio. 

Attendendo á Proposta do Presidende da Província 
do Maranhão : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica ereado nos Municípios de Cururnpú e 
'fury-assú da Província do !\la ranhão hum Com mando Su
perior ua Guarda Nacional , o qual comprehenderá em 
Cut·urupú hum Batalhão de Infantaria do serviço acti vo 
de 8 Companhi3s, com a designação ()e 1. o, e humn Sec
ção de llatalhão de duas Companhins do srrviç.o da re
serva; e em Tury-a&sú hum Batalhão dP Infantarin do 
~rrviço nctivo de !1 Companhias, com a designnção de 2. ", 
" huma Companhia avulsa do sPniço da resrna. 

Art. :~. 0 Os Corpoc; lf'l'iíO as c;nas p:trada~ nos lngarrc; 
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que lhes forem marcados pelo Presidente da Província , 
na conformidade da Lei. 

José lldefonso de Sousa Ramos, do 1\leu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça , 
assim o tenha entendido , e faça execulat·. Palacio do Rio 
d.e Janeiro em quatro de Junho de mil oitocentos cin
coenta e tres , trigesimo segundo da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestatle o Imperador . 

. José I lár(onso dr Sousa Ramos. 

-~~-
DECPlETO N.n 1.1S(i- d1~ /1 'lc Junho de 1853. 

Approra os E.çfatutos da Companhia de Seguros Mm·i
timo.ç, drnonzinada -Utilidade Pub/ir·a-ntabclccida 

na Cidade do Heczfe. 

Attendendo ao que Me represcntárão os Directores 
da Companhia de Seguros Marítimos, denominada- Utili
dade Publica-estabelecida na Cidade do 1\ecife, e de 
conformidade com o parecer da Secção 1los Negocios do 
lmperio do Conselho <!'Estado , exarado em Consulta de 
11 de Fevereiro do corrente anno: Hei por bem Ap- · 
provar os Estatutos organisados para a mesma Compa
nhia, e que com este baixão, assigna«los por Francisco 
Gonçalves Martins, do Meu Conselho , Senador do Im:
perio, Ministro e Secretario ci'Estado dos Negocios do 
Imperio, que assim o tenha el'tcndi<lo. e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 11uatro de Junho de tnil 
oitocentos cincoenta e trcs, tl'igesimo segundo da Inde
pendencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Conrnlrrs /llar·tins. 



1\.~/alutos da (~omponhia de Sc,quros illaritimos, denomi
nada -f! ti/idade Puúlil:a - I'Staúelcrida llfl Cidade do 

Urnfe, r rt qw· sr· rr{f'rr o IJNTrto desta data. 

C.\PITlii.O f. 

Dil Companhia. 

Art. 1." Esla Companhia tem por titulo -lltilidad~ 
Puhlica-por ohjeclo--Seguros Maritimos em navios de 
qual<JUCI' Jotaçilo, on bandeira, por emblema h uma An
cora; e darú principio ús suas operações Jogo que tenha 
obtido a appnna<;üo do Govcmo. 

Art. 2. o Os fundos da Companhia serão de Héis 
ftOO. 000./tOOO em morda legal, divididos em l!OO acções 
de 1. 000,'JU000 C<Jda fltlma, de que entrará logo em cai
);a dez por cPnto para fl!ndo elfectivo. 

Art. 3. o To(lo o dinheiro disponivrl serú applic<Jdo 
a dl'seonto de feiras, ou de outros papeis de eredito, 
tendo pdo menos duas firmas de reconhecida solidez , 
c que huma seja rr·sidente nesta Cidade, podendo a Di
rccçfio, no caso <Jne convenha, ahrit· conta corrente 
com o ll<JHco. 

Art. lt. o Nos liHos da Comp<1nhia se ahrirá conta 
Ptll spparado das Ofwrações dos descontos que se fizerem, 
e os interesses, <]ue dclles resultarem, se accumularão 
ao fundo efl'ectivo, a fé que seja elevado a 100.000.77000, 
~ sú entüo os juros do dinheiro disponivel entr<Jrão para 
a lli:1Ssa dos lucros p<lrtiveis. 

Art. 5." A imporlancia dos sinistros será pnga com 
os lucros que houYI'I'f'lll na Comp;nl11ia, e na falta os 
Arcionislas l'ntrariiO com a quautia proporcional para seu 
compl!•nwnlo, de maneira que o fundo efli•ctiro de dez 
por C!' li lo (Art. 2. 0

) r·st<',ja S!~mpre preenchido. 
Art. u." A Companhia será representada por huma 

])ireeç:ío composta de dons membros Accionist<Js, aos quars 
a acla da Sessüo em <]UC forem eleitos servirá de pro
curação grTal. 

Art í." A Companhia durará \'in te :JtliiOS contados 
do dia de ~na inslalla~·fio; :,;c ;mtcs desse prno lhe so
hrCI'iPrem prcjnizos rpre :d1sonüo hum UT(_'O do sru ca
pital, fará cessar suas transacçücs. e Pulrar{J em lif[ni
dar:fio. rnnvoc:mdo-sc logo a AssPnlhlí·;) g1•ral. 
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Art. 8." No caso do Al'ligo precedente, he line á 
qualquer Ar.eionista retirar-se da Compauhia, podendo 
esta continuar, preenchendo o fundo primitivo, se o rcs
taiJle dos Aeeionist;1s assim o deliberar em Asscmbléa 
geral. 

Art, ü • ;~Companhia poderú t<Hnlwm ser dissolvida 
antes do prazo ele sua duração, se os Accionistas de dou~ 
terços do capital assim o resolverem. 

CAPiTULO 11. 

/Jos Acl'ionistas. 

Art. 1 O. St•rú n~conhecido Accioui:;ta quem for ha
bilitado para contraelar, c subscrever por cinco ou mais 
aeçõcs, c nfto se <Himittir;í Accionista de menor numero, 
c nem de mais de quinzP acções. 

Art. '11. Todo o Acciouista tem direito de \·otar 
e s<•r YOtado para exercer os lugares dt~ Pre~identc, Vice
Presidente, Secretarios e Directores, l<'IHlo hum voto por 
cada cinco acções, não se <almittindo a votar por pro
curaçfto, senão os Accionistas que estiverem ausentes da 
Provincia, e sendo o procurador Lambem Acciouista 

Art. 12. Sendo a Companhia Socied;~de anonyma, 
a respousabilidaue dos Acciouistas ufto ~e esll'IHle á mais 
do valor de suas acçôes. 

Art 13. NPnhum Aecionista pod•·rú rtlirar-se da 
Companhia durante o tempo dl~ sua dura~·flo, SPja qual· 
foi' o motivo que pretexte, mas poderú fazer renda ou 
cessão de suas acções com approva,:fw da Direcçfto, sem 
o que não ficará desonerado da responsabilidade, nem 
o comprador dcll:ts reconhecido Accionista. 

Art. 1 á. A transfcreneia das :1cçõcs scrú declarada 
!'lll livro para isso destinado , em que estejão registrados 
estes Estatntos, obrigando-se o ccssionario por toda a 
responsabilidade c ohriga•:ôes sociacs do cedente, scnrlo 
o competente termo ;~ssigna<lo pelo ccssiouario, ced<~nte 
e pelos dons J)irectores. 

Art. 15. Se a Din~c<;ilü recusar a approYaçfto de 
qualquer transfereneia de ac<;ões , terú a faculdade de licar 
com ellas pelo preço que derem no nwrcado para ce
de-las a pessoa que lncret;a sua conliança. 

Art. lG. Logo 'l'le a Sociedallc s<j<t approvatla pelo 
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Go~cnw os At:cioni~tas são obrigados a entrar para a 
c<:~ixa da Companhia com dez por cento do \'alor de suas 
acções (Art. 2 °), stmdo para isso prevenido::; com o aviso 
que a Direcçiio mandar inserir nas folhas publicas, e o 
Accionista que não rcalisar su:t entrada no prazo que lhe 
marcar será excluído. 

Art. 17. Os Accionistas lambem fieão obrigados a 
entrar em caixa com a porcentagem que pela Direcção 
lhes for pedid<l, para preencher o pag;uuento dos sinis
tros que occorrerem (,\r L. 5. "), e os IJUe depois de avi
sados pela lJirecção dPixarem de entra•· com a sua quota 
uo prazo de quinze dias, serão excluídos immediatamente 
da Companhia com perdi111ento, a benelicio desta, 1las 
entradas que hourerem feito, c dos interesses que lhes 
possão pertencer, ficando ainda responsaveis pelos pre
juízos que se dt'ITIIl em riscos tomados até o dia da sua 
exclusão. 

Art. 18. Cessa o iut;•re~se de ,\ecionista, nos casos 
de morte uatuJ"<d ou t:ilil, por fallencias ou embaraços 
de seu comm(•rcio. Sl~ll{ío prestar lia1H;a idonea a coH
tcnlo da llircc<;iw. 

Art. J !J. Eu: todos os ca~os comprelleHdidos no Ar
tigo autecedeute, o fallido e os repre~entautes do AccioJ 
nista morto fjlJe senüo lwbilitarem para ser Accionista , 
podem dispor de suas aq:ões no prazo de sessenta dias 
immediatos á mol'le ou falleneia ; não o fazendo porêm 
até esse tempo , a Direcçiío fará dellas YPnda, por in
termcdio do Corrctor, annnuciaudo-as po1· de:t. dias nas 
folhas pnblicas. entenuendo-se sempre que em nenhum 
caso o comprador se púde tornat· Accionista da Compa
nhia sem a approvaçào precisa da lJirecção, (Art. 13). 

Art. ~0. O produeto das acções vendidas pela Di
recção, em conformidade do Artigo precedente, serú re
colhido á caixa da <.:ompanllia, servindo de garautia aos 
prejuízos que possfto acontecer, e riscos pendentes, to
mados até o dia da morte ou fallencia do Accionista ; 
mas logo que os riscos cessem e lique salva a sua res
ponsabilidade, será entregue a seus legitimas represen
tantes. 

Al't. 21. No caso de não poder realisar-se a venda 
das acções ''agas por morte, falleneia ou impossibilidade 
de qualquer Accionista , licariio para ser negociadas pela 
Direq·ão fJUanúo convier por couta de quem pcrteut:cr. 
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Art. 22. As duvidas que se suscitarem na liquidação 

do interesse do Accionista morto ou fallido, na respon
sabilid<lde do Aecin~1ista impontual, ou em qual1pter re
clama<;~,;1o a resprito de sinistros sobre elfeitos se~urtts 
pela Companhia , não podendo ser concluídos amigavel
mente, se-lo-hão por arhitros nomeados na conformidade 
do Art. 3lt. 

Art. 23. O Accionista que se a11sentar sem prestar 
fiança a contento da Direcção, não receberá os di\·iden
dos , os quaes licarão em caixa para garantia de sna res
ponsabilidade, e se duraute a auseucia se ordenar al
guma entrada em conformidade do Art. 17 niio havendo 
lJUClll a satisfa<;a. será exclnitlo conforme n mesmo Artigo. 

Art. 2fl. Todos os Accionistas tem uircito de exa
minar os li\TOS da Companhia r sendo-lhes para isso fran
queados no Escriplurin debta, mas nüo poderflo extrahir 
COflia algun1a de qualque1· natureza que s1~ja. 

CAPITULO UI. 

JJa Dirccç!io. 

Art. 25. A adminislrar;ão c ~erencia da Companhia 
será• confiada a tlous Direelorcs Acciouistas . dcilos em As
semhléa geral á pluralidade absoluta de votos e por es
crutino SeCI'CtO. 

Art. 2<;. Serão tamhem eleitos dous Supplenles para 
senircm no caso de impcdiuH'nto dos Directores, e o 
mais Yotado serú chamado para desempatar quando os 
dous Directores uáo concordarem entre si. 

Art. 27. A Direcçáo será eleita qtwndo o for a 
l\lesa que preside a Assembléa geral : huma e outra ser
virão dous annos, findos os quacs podcrüo ser reeleitos, 
e em todo o caso será hum dos Directores anteriormente 
nomeados, podendo tamhem o prazo marcado ser inter
rompido se em As~cmhléa geral for tomada essa resolução. 

Art. 28. Os Direetures são obrigados a dirigi1· c 
zelar os interesses da Companhia, e uas apolices e do
cumentos que firmarem, escrC\'I~rão antes da sua assi
gnatura a formula-pela Companhia Utilidade Publica.-

Art. 20. Os Directon~s por suas assignaluras con
trahem a rrsponsabilidade que tem na qualidade de Ac-



ciouislas (1\rt. 12), e <HIIIPIIa em lflle possão iucorrer 
como g<Tellt<'s da Companhia. 

Art. 30. üs Dircclores pod<~riío nomr:u· agentes nos 
divrrsos porlos para onde se dirigirem elfPitos segurados, 
crniando-lhes procuração c inslrne<.:õps para que liscalisem 
os interesses da Companhia: esll~s agentes vencerão a com
missão de 3 por "/o sobre ohjectos vendidos por causa 
de av;1ria gross:1, e ('St:J eommissão ~er:í paga pelo se
gurado, c levada em co111a pela Comp:1uhia. 

Art. 31. Os Dir<'clnr<'S estipularão os premios pelos 
riscos que se tornarem da nrancira 11rais coHvcuicnte que 
julgarem, tPrHlo a!J(~II·:ão ao tempo em que se faz a 
Yiag<'m, porto do d!'sliuo. capacidade do command:111le, 
estado do na rio c mais cireunsianci<~s, podendo recusar
se a tomar I{Halqner ri~co, qua11do cu•endcreru t{Uc assim 
COll\êUJ. 

Art. 32. A Companhia não tomaril em navio algum 
c sua carga risco IIJ<Jiot· do que a quantia corTespon
dcnte a 5 por o/o do st~u capital: os premios que exce
derem de Cf~lll rui! réis poderão ser pagos pelo segurado 
em letra a prazo razo:l\el, ficando o mesmo segurado su
jeito ao p;Jg<nncnto do s!'llo de tJ!ralqucr· docunwnlo. 

An. 33. A Oirecç;1o fica autorisada a p;1gar as per-
das que se \'Prilicareút, enl<~ndcnuo qnc da pane do se
gurado houve hoa fé, c que preenchco os requisitos exi
gidos p<'lo Codigo Commcrcial. 

Art. 3lt. Quando hourer moliro para suppor-sc uolo 
da parlc do sPgurado, c este uão se conformar com a 
opinião dos Dircctores, as duvid<~s que occoncrem serão 
sempre decididas por arbitros (Art. 22), sendo hum no
meado pela Dirccção e outro pela part<~; no caso porêm 
qrw estes não concordem em sua opinião uomearil cada 
lwma das p:1rtes tres i'\t~go<:iaut<'s de credito, cujos nomes 
sendo lan(:ados un htuna ul'lla, dellt·~ S<~ extrahir;í por 
IIH•io da sorte o terceiro ar!Jitm (jUC deve desempatar, 
o qual se prorHIIlciarú pela opinião qu<' IIH~ pareci'!' mais 
jusla. Da deeis5o arbitral IJão se púdc interpor appel
lação ou recurso, e t~sta condição sct·ú exarada na <~police. 

Art. 35. Cada hum dos Director<'s Yrneerá a com-
missão de dous c meio por et~nlo, deduzidos do importe 
dos prcmios dos seguros tjtre n·:disarcm, cxccptuando so
mente os rctomos estipulados n<Js apolices, c quaudo 
algum Director cslircr iwpedido o ~upplenle que o suh-
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st1tuu· perceberá no fim tio <mno a porcentagem corres
pondente ao tempo que servir. 

C.\PlTPI.O JV, 

/)a .-1s.~rn1Úih1 !Jtl'fl! dos :kn'onistas. 

Art. :w. A Asscmhléa gPral s<•rú presidida por hnma 
i\Iesa compostil de hum Presi1lente, Vice-Presidente, pri
meiro e segundo Secretarios, e os dous Directorcs elei
tos na conformidade do5 Arts. 25 e 27. 

Art. 37. A Assembléa geral se reunirá ordinaria
mente duas vezes em cada :Jnuo, e extraordinnriamcnte 
quantas vezes a Direcção o julgar conveniente: hum nu
mero de Accionistns q•1e representem a <pwrta parte do 
capitnl da Companhia poderá exigir da Direcção a con
vocação da Assemhléa geral. 

Art. 38. Se no prazo de oito dias a Dirceçiio não 
tiver comocado a Asscmblé:1 geral exigida por hum nu
mero de Accionistas que representem a quarta parte do 
seu capital, estes o poderão fazer por annuncios assigna
dos por todos, declarando o numero de aeções de cada 
hum, designando pelns folhas publicas o dia e hora em 
que deverá ter lugar a reunião, na qual nfto se a<lmit
tirá discussão alheia ao objeeto para que for eomocada. 

Art. 39. A Ass<~mblbt geral eonsidera-sc constituida 
sempre que os Aceionistas presentes representem por 
si hum <[tWrto do capital da Companhia, c quando por 
falta de comparecimento deste numero de Acciouistas não 
puder funceiona r , a Sessão será adiada , c a Direcção 
fará nO\'a convocação para outro dia, no qual a Assem
hléa geral será constituida com qualquer numero de Ac
cionistas que apparccct·, e as resoluções que se tomarem 
tl~rão inteiro vigor, excepto nos casos mareados nestes 
Estatutos. 

Art. fiO. As delihcr;.~ções serão tomau;Js pela maio
ria <Jbsoluta de votos, não se admittindo vol<lt' por pro
em·ação, cxccptnando-sc o que fica disposto no Art. H. 

Art. kl. Haverá rcuuifto d'.\.sscmhléa geral todos os 
annos nos dias 15 e 30 de Novembro: no dia 15 os Di
rectorcs apresentarão o b;dan~~o do anuo lindo, c lmma 
demon~tra<;ão do estado da Companl1ia, c logo serú eleita 
luuna Commi~~fio d1~ tn·s 1\('cionistas para confPrir P \P-
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rificat· o mesmo balanço, franqueando-se-lhe os liHos f' 

o archivo, e na reunião do dia 30 esta Commissão apre
sentará o resultado de seu Pxame, que sendo approvado , 
se determinará o dividendo a partir pelos Accionistas. 

Art. lJ2. Nos annos em que houver de fazer-se a 
cleicão da Mesa e Direccão será no dia 30 de Novem
bro·, tomando o Presidente, Vice-Presidente e Secreta rios 
posse de seus cargos Jogo depois da approvação das con
tas, mas a nova Direcção só substir.uirá a antiga em 30 
de Dezembro drpois de pagos os dividendos. 

CAPITULO \', 

Art. [J3. Serão a cargo da Companhia todas as des
pezas de aluguer de casa , ohjectos de escriptorio, Ol'

deuado de empregados, as judiciaes e quanto for con
cernente aos negocios da mesma. 

Art. !Já. A admissão e c::xclusão dos empregados da 
Companhia he da competencia da Dit·eeção , a qual lhes 
arbitrará ordenados , submettendo-os á approvação da As
sembléa geral para isso convocaua. 

Art. !J5. Em Assemhléa gPral os Accionistas não 
poderão fallar mais do que duas Yezcs sobre qualquer as
sumpto , exccptuão-se o auto1· de algum requerimento que 
poderá falia r trcs vezes, e os Directores que poderão res
ponder a todas as intcrpellações que lhes forem dirigidas. 

Art. á6. Justificando-se perantP a Direcção perda, 
ou extravio de qnalqnrr acção, poderá ella f'ntregar ao 
Accionista huma duplicata da acção perdida, ou extra
viada, exigindo primeiro as garantias que julgar conve
nientes. 

Art. [J7. A Direcção rcqncrá ao Governo a appro
vação tia Companhia e seus Estatutos como Sociedade ano
nyma c fa-los-ha rrgistrat· no Tribunal do Commercio , 
como prescreve o Art. 29ü do Cotligo Commerciaf. 

Art. lt8. Todos os Accionistas deverão assignar estes 
Estatutos , c concordarão que qualquer contestação entre 
si sPja decidida por arbitros na conformidade do Art. 3[J. 

Art. Itn. Os Acciouistas se obrigão por si, seus 
hrrdeiros e successores ao inteiro c lid cumprimento das 
di~posiríiPs df•str!l Estntutos. fazrndo !'sprci;ll rrnuncia dr 
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qualquer direito rp1e lr•nhiío ou possiío vir a ter para ím~ 
pedi1·em a ohsenancia delles. 

Di.~posiç-t7o transitaria. 

O Presidente da Direcc5o do Banco de Pernambuco 
presidirá <"t primeira Assemblêa geral , nomeando dentre 
os Accionistas os Secrctarios c EscrutadOI"es nccessarios 
para a pl'imeira e segunda discussão dos Estatutos, finda 
a qual se nomead a Mesa , a quem competirá dahi em 
\'ante rege•· os trabalhos. 

Palacio do Jlio de Janeiro em !1 de Junho de 1853. 

Francisco (;(Jnçalrrs Jl artim. 

DECRETO N.o 1.187- de 4. <le Junho de 1853. 

Manda applicar ao morro de Santo Antonio desta Curte as 
disposições do Decreto N. o 353 de 12 de Julho de 1845. 

Tendo chegado ao Meu conhecimento huma petição 
ossignada pelo Visconde de Barbacena, solicitando autori
sação para organisar huma empreza , para cuja realisação 
se torna indispensavel o desmoronamento dos morros do 
Caslello, c de Santo Antonio, com decidida vantagem da 
salubridade puhlica desta Capital , de sua regularidade, e 
<le seu commo<lo transito ; c convindo, para que esta , 
ou outra empreza semelhante se possa levar a efTcito mais 
facilmente , c com menor dcspcndio , que outros obstaculos 
não sejão creados, quando podem desde já ser prevenidos : 
constan<lo outrosim que varias ruas se projectão no men
cionado morro de Santo Antonio, e nellas a edificação de 
predios, que sem duvi<la augmentarão excessivamente o 
custo <lo util scniio necessario desmoronamento ; tornan
do-se a edificaçâ'J da Cidade por esta fórma não só mais 
defeituosa, como fimeaçadora á sua população com cons
trucções pouco solidas , pondo em risco , por occa~ião das 
grandes chuvas , a segurança dos habitantes de taes predios 
e causando grave incommodo aos que habitão nos terrenos 
contíguos: Usando da autorisação concedida pelo Art. 2. o do 
Decreto N.o 353 de 12 de Julho <le 18!,5, Hei por bem 
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Declarar de utilidade publica a desapropriação do dito morro 
de Santo Antonio nos termos dos §§ 3." e 5. 0 do Art. t.o 
do referido Decreto ; c Ordenar que se proceda de confor
midade com o que se acha disposto nos demais artigos 
seguintes. Francisco Gonçalves Martins , do Meu Conselho , 
Senador do lmpcrib , Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Palacio do lUo de Janeiro em quatro de Junho 
de mil oitocentos cincoenta e tres , trigesimo segundo da 
lndependencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francúco Gonçalves Martins. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

lOMO 1G. PARTE 2.a SECÇÃO 31_.a 

DECRETO N.o 1.188 -de 8 de Junho de 1853. 

Organisa a Guarda Nacional dos JJfuni'cipios de S. J01lo 
e Cabarciras da Provinda da Paraltiba. 

AuendP.ndo á Proposta do Presidente da Província da 
Parahiba : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.° Fica crcado nos Municípios de S .• João c 
Cabaceiras da Província da Parahiba hum Commando Su
perior de Guardas Nacionacs , o qual comprehendcrá dois 
Batalhões de Infantaria , com a designação d~:: decimo oi
tavo e decimo nono , sendo este de quatro , e aquelle de 
oito Companhias, ambos do serviço activo, c h uma Com
panhia avulsa do serviço da reserva. 

Art. 2. o Os Batalhões terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia, na conformidade da Lei. 

José lldefonso de Sousa Ramos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça , 
itssim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em oito de Junho de mil oitocentos cincoen
ta e tres, trigesimo segundo da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J ost; I ldl'(onso de Sousa Uamos. 



})ECHETO N." 1.18D - de 8 de Juuho de 1853. 

Or,qanisa a Cuarda iYacional dos nluniczjJios das Villas da 
Piranga e Po111 úa da Prorincia de il1 i nas Geracs. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
l\linas Geraes: Hei por bem Decretar· o SPguinte. 

Art. 1. o Fica creado nos 1\lunieipios das Villas da 
l'iranga c Pomba da Província de Minas Gcraes hum Com
mando Superior de Guardas Nacionaes, o qual compre
henderá em Pir;1nga dois Batalhões de Infantaria de seis 
Companhias cada hum, com a designação de primeiro c 
segundo do seniço actiYo, c em Pomba hum Batalhão 
de oito Companhias, com a designação de terceiro, do 
mesmo servieo. Haverú mais em cada hum dos referidos 
Municípios !;uma Secção de Bntalhão de duas Companhins 
da reserva. 

Art. 2., Os Batalhões terão as suns pat·adas nos lu
gares (jue lhes forem marcados pelo Presidente da Provín
cia, na coufonnid;1de da Lei. 

José llderonso de Sousa Hamos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça~ 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do 
llio de Janeiro em oito de .Junho de mil oitocentos cin
coentn e tres, trigesimo segundo da Independencia e do 
lmperio. 

Com a llubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José l!drfonso de Sousa Hmnol'. 

-~-~-~--

DECilETO N. o 1.1DO - de S de Junho de 1853. 

Ur,qani'sa a Cuarda Nacioua! dos illuniczjJios de Piwu.·ú , 
Pombal, Catolé do Rocha , Patos c Sousa da Pro

rincia da Para!dba. 

A !tendendo ;í Proposta do Presidente da Provincia da 
P;1rahiha : Hei por bem Decretar o seguiute. 

Art. 1. o Fica creado uos 1\lunicipios de Piancó, Pon~
hal, Carolé do Hocha, Patos. e Sousa da Província da 



( 271 ) 

Parahiba hum Commando Superior de Guardas Nacionaes , 
o qual comprehcnderá em Piancó hum Batalhão de Infan
taria de oito Companhias, com a designação de vigesimo 
do serviço activo , e huma Companhia avulsa da reserva, 
em Pombal hum Batalhão de quatro Companhias, com a 
designação de vigesimo primeiro, e huma Secção de Com
p'anhia da reserva , em Catolé do Rocha hum Batalhão de 
quatro Companhias com a designação de vigesimo segun
do, em Patos hum Batalhão de oito Companhias, com a 
designação de vigesimo terceiro, e hum a Secção de Com
panhia da reserva , e em Sousa hum Batalhão de quatro 
Companhias, com a designação de vigcsimo quarto do ser
viço acti v o, e h uma Companhia avulsa da reserva. 

Art. 2. • Os Batalhões terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia, na conformidade da Lei. 

José lldefonso de Sousa Ilamos , do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em oito de Junho de mil oitocentos cin
çoenta e tres, trigesimo segundo da Independencia e do 
Jmperio. 

Com a Ilubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José lldefonso de Sousa Ramos. 

DECHETO N." 1.1üf- de 8 de Junho de 1853. 

Organisa a Guarda N aciona! dos il!uniczjJios de Bananei
ras c ludepcndcncia da Prorincia da Parahiba. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da Provinca da 
Parahiba : Hei pot· bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica creado 110s 1\luuicipios de Bana11eiras c 
lndependencia da Pro,·incia da Parahiba hum Commamlo 
Superior de Guardas Nacionaes, o qual comprPh:~ndcr;'t em 
Bananeiras tres Balalltões de Infantaria do serviço aclivo , 
com a designaçfw de decimo quarto, dccimo quinto e de
cimo sexto, sendo este de seis , c aquelles de oito Com· 
panhias , c huma Cowpanhia avulsa da rl'sena ; ~~ em lu · 



( 272 

d!'pendencia hum Batalhão de Infantaria de oito Compa
uhi.1s • com a rlesignaçiio de decimo sctimo do serviço 
activo, P huma Secçflo de Companhia avulsa da reserva. 

Art. 2. o Os Batalhões terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem nwrcados pelo Presidente da Pro
\'incia, na conformidadade da Lei . 

• José Ildefonso de Sousa Ramos. do Meu Conselho , 
1\linistro e Secretario d'Estado dos Nrgocios da Justiça , 
:~ssim o tenha enl(~ndido , c faça executar·. Palacio do 
Hio de Jam~iro em oito de Junho de mil oitocentos cin
coenta c tres, trigesimo segundo da Independcncia c do 
Iwpcrio. 

Çorn a Hubric;~ de Sua Magcstadc o Imperador. 

José lldr(onso de Sousa Ramos. 

DECRETO N.o 1.192 - de 8 de .Junho de 1853. 

Orgrmisa a Guarda !Vational dos ;lfunü·ipios do Ingd o 
Campina (,'rande da Proúnf'ia da Paraltiba. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da Provincia 
da Parahiba: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. • Fica crcado nos Municípios de Ingá e Cam
pina Grande da Província da Parahiba, hum Cornmando 
Superior de Guardas Nacionaes. o <pral eomprehendcrú 
dois Batalhões de Infantaria de oito Companhias cada 
hum, com a designaçflo de nono c dccimo do serviço 
;letivo. e hurna Companhia, c hurna Sccçiio de Compa
nhia do scrvico da rcsPrva. 

Art. 2. 0 ·Os Batalhões terão as suas paradas uos 
lugares <Jlle llws forem marc:Hlos pelo Presidente da Pro· 
\'illcia , na couforrnidade da Lei. 

.Tos~ IJcfpfonso <11~ Sousa Hamos, do l\leu Conselho, 
l\linisrro e Secretario d'Estado dos Nq~ocios da .Justiça, 
assim o lenha l'lltPJHfido, ~~ faca ~~xccutar. Palacio do 
Hio de Janeiro em oito de Jur;ho d.e mil oitoccutos c 
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cincoenta e trcs, trigesimo segundo da Indepcndencia ~~ 
do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua l\'lagcstade o Imperado~'. 

José I!dcfonso de Sousa Jlamos. 

DECRETO N.o 1.193 de 8 de Junho de 1853. 

Organisa a Cuarda ]\'aciona! dos illunicipios da Capital 
c Allwndra da l'rorinâa da l'ara!tiúa. 

Attendendo ú Proposta do Presidente da Província 
1la Parahiba: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.• Fica crcado nos Municípios da Capital e 
Alhandra da Província da Parahiba hum Commando Su
perior de Gunnlas Nacionaes, o qual comprchenderá hum 
Batalhão de Arlillwria, c quatro de Infantaria , aqm~lle 
de quatro Companhias, c estes (:c seis , e com a desi
gnação de primeiro, segundo, terceiro e quarto, todos 
do serviço activo, c hum Batalhão de quatro Companhias, 
do serviço da reserva. 

ArL 2. • Os Batalhões terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pnr
vincia , na conformidade da Lei. 

José lldcfonso dt~ Sousa Ramos, do Meu Conselho. 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha cntemlido, c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em oito de Junho de mil oitocentos cin
€Oenta c tres, trigesimo segundo da Independencia c do 
lmperio. 

t.:om a Huhrica de Sua Magestadc o Imperador . 

.] os1~ Jldl'(onso dt> Sousa H amo-s, 
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DECHETO N. 0 1.1!lfJ- de 8 de .Junho de 1853. 

Organisa a Guarda Nacional dos !lfunif"ipios da Cidade 
de Areia c Alagoa Nora da Prorinria da Paraltiúa. 

Allendcndo ã Proposta do Presidente da Província 
da Parahiba : Hei por hem Decrctat· o seguinte. 

Ar L. 1. o Fica creado nos Municípios da Cidade de 
Areia, c Alagou Nova da Província da Parahiba hum 
Comm:mdo Superior de Guardas Nacionaes, o qual com
prehcnderá no l\lunicipio da Cidade de Areia hum Esqua
drão de Ca vnllaria, e dois Batalhões de Infantaria, com 
a designação de · decimo primeiro c decimo segundo, 
sendo este de seis, e aqnelle de oilo Companhias, e em 
Alngoa Nova hum Batalhão de Infantaria de oito Com
punias, com a designação de decimo terceiro , todos do 
serviço activo. Haverã mais em cada hum dos referidos 
Municípios h uma Secção de Batalhão de duas Companhias, 
do serviço d;1 reserva. 

Art. 2. • Os Corpos terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia, na conformidade da Lei. 

José lldefonso de Sousa Ramos, do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario (!'Estado dos Negocios da ,J usliça, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro em oito de Junho de mil oitocentos cin
coenta e tres, trigesimo segundo da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.Tos é 1 !dcfonso de Sousa Ramos. 

DECHETO N.o J.195- de 8 de Junho de 1853. 

Organisa a Guarda Nacional dos jJ[unidpios de jJfaman
guapc e Pifar da l'rorincia da Parahiba. 

Atlendendo á Proposta do Presidente da Província da 
Parahiba : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1." Fit-a ncado nos 1\fnnicipios de 1\fnmangnnpe 
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c Pilar tia Província tia Parahiba, hum Commantio Supe
rior de Guardas Nacionaes , o qual comprehcntierá quatro 
Batalhões de Infantaria, de seis Companhias cada hum , 
com a designação de quinto , sexto, setimo c oitavo do 
serviço activo. Haverá mais em cada hum daquellcs Mu
nicípios huma Companhia avulsa da reserva. 

Art. 2. o 0> Batalhões terão as suas paradas nos ht
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da l'rovin· 
cia, na conformidade de Lei . 

. Tosé Ildefonso de Sousa Ramos , do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Tustiça , 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em oito de Junho de mil oitocentos eincocn
ta e tres, trigesimo segundo da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

José Ildefonso de Sousa Ramos. 



&a cass:st&liLE trrttn-

COLLEC<~ÃO DAS LEIS 1)0 IMPEHlO DO lHlASIL. 

1853. 

tmw 1G. PAinE :2. • SECÇÃO 32. a 

OECTIETO N." ! .1!.>G - de 11 de Junho de 1853. 

Urganisa a Guarda A'arional do illzmie~jJio da l'illa de 
Tres Po11tas da Prorincia de illinas Gemes. 

Altendendo á Proposta do Presidente Ja l'rovincia de 
Minas Geraes: Hei por Lem Decretar o seguinte. 

Art. 1.° Fica crendo no 1\Iunicipio da Villa de Tres 
Ponlns da l'rovincia de Minas Geraes , hum Batalhão de 
Infantaria da Guanla Nacional, de oito Companhias , do 
serviço aclivo, c h uma Secção de Batalhão de duas Com
panhias da reserva. 

Art. 2. o Os Corpo~ terão as suas paradas nos luga
res que lhes forem marcados pelo Presidente da Provincia, 
nu conformidnde da Lei. 

.José Ildcfonso de Sonsa Hamos , do Meu Conselho , 
.Ministro c Secretario (l'Estado dos Negocias da Justiça, as
sim o lcnhn entendido, c faça exceulnr. Palacio do Rio de 
.Tuneiro em onze de .Junho de mil oitocentos rincocnta e Ires, 
trigc~imo segnntlo 1la Indcpcnuencia c tio Imperio. 

f.om a Rubrica de Sua Mngcstade o Imperador. 
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DECllETO N." 1.107- de 1l de Junho de 1853. 

l'roro,qa alt~ o (lm rlo rorrrntc anno o pra::o ronccdido d 
Companhia de 1Yarcgartio de jVictcrolty para fiT::cr 

o .~crriro da carreira de meia rm meia !tora. 

Altcndendo ao que Me representou a Companhia de 
Navrga<;ão de Nicterohy a respeito <la impossibilidade em 
que se acha de fazet' drntro do prazo que lhe fora con
ct~dido por Decreto N. 0 1. 008 de 22 de Dezembro de 
1852 o serviço da carreira de meia em meia hora, es
lalwlr•cido na 5. • Condieão do Decreto N. o i. O i 1 de 12 
de Julho do mesmo ann~, pelo qual se lhe coucedeo novo 
privilegio para a dita navrga<;ão : Hei por hem Prorogar 
o referido prazo até o fim do presente anno , ficando pot• 
consPguinte a mencionada Companhia alliviada da multa 
1~111 que incorrera pela Condição (i." do respectivo con
tracto. Francisco Gonçalves Martins, do Meu Conselho, 
Scnadot· do lmperio, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, c faça 
executar. Palacio do llio de .Janeiro em onze de Junho 
de mil oitocentos cincoenta c trcs, trigesimo segundo da 
lndependencia c do lmpcrio. 

CotU a Hubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Franci.w·o r:onrllli'Cii lll ar! ins. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1853, 

l'OMO 16. PARTE 2. 11 SECÇÃO 33." 

-----------------------------------------------
DECHETO N." 1.1DS - de 1lJ de Junho de 1853. 

Ot'tcrmina que lllt E11j(:1'1llaria Jli!itar da Proci11cia de 
Santa Cutlwri11a seja posto t'Jil c.rccu!:I70 o llcgu

!amcnto de 17 de Fercrciro de 1832. 

Hei pot· hem Revogar o Decreto numet·o tresentos 
oitocentos e cinco de vinte de Outubro de mil oitocen
tos quarenta c quatro, IJIH~ deo Hegulamcnto especial á 
Enfermaria Militar da Cidade do Desterro na Província de 
Santa Catharína , c Determinar que seja posro em exe
cução na mesma Enfermaria o Hegulamcnto de dezcsete 
de Fevereiro de mil oitoccutos trinta c dous. l\lanocl 
Felizardo de Sousa c Mello, do Meu Conselho , Ministro 
e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Guerra , o tenha 
assim entendido, c expeça os despachos neccssarios. Pa
Jacio do Rio de Janeiro em fJUatorze de Junho de mil oi
toccn tos cincoenta c tres, trigesimo segundo da Indcpen
dcncia c do lmperio. 

Com a Hnbrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jlanoel Felizardo de Sousa e Mello. 
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COLLEC(jÀO DAS LEIS DO 11\lPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TO~IO 1G. PARTE 2. • SECÇÃO 3á. • 

DECRETO N.• i.:1flü- uc 22 de Junho de 1853. 

Organi.wt a Cuarda Aarional dos MuJtiniJios de ltapi
curú , A bbadia , Pombal, Tucano, c Som· e da 

l'rorincia da Bahia. 

Attl~ndi'IHIO ú Proposta do Presidente da Provinda da 
Bahia : Hei por bem Decretar o seguinte 

Art 1. • Fica creadu nos 1\Iunicipios d(~ Ilapicurú , 
Ahbadia, Pombal , Tucano , e Soure da Província da 
Bahia , hum Commando Superior de Guardas Naciouaes , 
o qual comprehendedt hum Esquadrão de Cavallaria, quatro 
B:italhõcs de Infantaria de seis Comp<tnhias c:tda hum , 
com a designação de primeiro , segundo , terceiro c quar
l.o, e huma Secção de Batalhão de <luas Companl1ias, todos 
do servico activo. Jlaverú mais hum Batalhão de oito 
Companl~ias do serviço da reserva , que comlH'ehender<í 
os referidos Municípios. 

Art. 2. 0 Os Coq1os terão as suas paradas nos I uga
res <1ue lhes forem marcados pelo Presidente da Provinca, 
ua coformidadc da Lei. 

Luiz Antonio Barbosa , do ~leu Conselho , Ministro c 
Secretario d'Estado dos Negocios da Justi(;a, <tssim o tenha 
entendido, c faça e:-;.ecutar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte c dous de Junho dt! wil oitocentos ci11coe111a c 
tres, trigesimo segundo da lndepcndeucia e do lmperio 

Com a 1\ubrica de Sua M.tgcstade o Iwperadur. 
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J)ECHETO N." 1. 200 - dP 22 de .Junho de 1SG:3. 

Or,qan/sa a C11arda Nacional dos ,lluniCijJios do Silllftr 
Barúara c Cactlu1 da J>rorincia de Minas {,'cracs. 

Atlendendo {t Proposta do Presidente da Provincia d1~ 
Minas Gera('S: J{(~i por hem D<•eJTtar o seguinte. 

Art. 1. o Fica cr<'ado nos l'tlunieipios de Santa B:tr
hara P Caethé da l'rovinria de ~liuas G<~racs hum Com
mando Stljwrior dP Guardas Naeioll<~es, o qual eompre
hclld(•rit em Santa B<~rh<~ra dous Batalhões de infantaria 
de seis Companhias cada hum. com a dcsignnçiío de pri
JII('iro c segundo do serviço activo, e hum Batalh;to dP 
quatro Companhias d<J rcsr'!'va ; (~ f'lll Cactl1é 1111111 Bata
lhão de oito Companhias, com a design:u.:ão de f(~rceiro 
do snriço actiro, e huma Secção de Batalhão de duas 
Compauhias da res1~rva. 

Art. 2." Os Batalhõf~S terão as suas paradas nos lu
gares IJtle lhes forem mareados pelo Presidente da Pro
vineia, na conformidade da Lei. 

Luiz Antonio Barhosa, do Meu C.onsdho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Nl'gocios da Justiça, assim o 
Lenha entendido c faea cxPcutar. P;daeio do Hio de Ja
neiro em vinte (~ dot;s de ,Junho <11~ mil oitqccntos cin
r·oenta c Ires, trigPsimo segundo da Indepeudcncia c do 
Jmperio. 

Com a HulJrica de Sua Mageslitde o Impcr:1dor. 

L~tiz Anto11io Barbusfl 
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COLLEC<,:Ao DAS LEIS llO I~IPEIUO DO IHlASIL. 

1853. 

T()~IO 1 G. PAI\TE 2. • SEC~~ÃO 35. a 

DECHETO N." I. 201 - de 28 de .luuho tlc 18:l3. 

( 'o11tcde a JYathrwir>l Sand.s c Comzwnllia pril'ilegio l'irclusi
ro por ci111·o rt111ws para o fabrico e rr111la de clwjillS de 
fàro de .SI/rt ÚWIW{'If.O ]Wrrt SCI'CIII ClJ!pficadas aos HIOÍII/WS 

excentricos de dcspolpar café c descascar arroz. 

Altentlcmlo ao que Me rnprcsentárfto Nathaniel Sanus 
c Companhia, e de conformidade eom o parecer da Secção 
dos Negoeios do Jrnpcrio do Conselho d'Estado , exarado em 
Consulta de 17 do correu te mez : Hei por hem Conceder
lhes privilegio exrlnsiro por tempo tle cinco ilnnos para o 
fabrico c verula de chapas tle ferro de sua invenção para se
rem applicadas aos moinhos cxcentricos tlc despolpar café c 
tlescascnr arroz , conforme o desenho que aprescnlfio , c que 
fica archivndo. Franeisco Gon<;alves Martins, do Meu Conselho, 
Senador do Impcrio, Ministro c St~nctario tl'Estndo dos Ne
gorios do I mpcrio , o lenha assim entendido , c fnça execu
tar. Palado do 1\io de .Janeiro em vinte c oito de .Junho 
tle mil oitocentos rincoenta c Ires, trigesimo segnmlD da 
lndependcncía c do Impcrio. 

Com a 1\ nhrica de Sna 1\Iagestatlc o T rnpcratlor. 

lli.:CIIETO \." I :!0:! --- tle :!S ele .Junho ciP IH5:l. 

O!'lfi/!IÍSII o (;wu du .\"a,.iowd rio .lftuiÍI'iJÚtJ !/;• ,tlmntom 
rio .''rorinl'ill riu Jlanntlulo . 

. \llt•wlt•ntlu ;Í l'ropo~ta do l'rc~idenlc da l'mri11ri;• do 
il;;rnnl1ão · lki 1 ••I bt'lll !lt·ncLn n ''1';:,11in!t· 



Art. 1.• Fiea crendo no Município de Alcantara ria 
Província do .Maranhão hum Commando Superior de Guudas 
Nacionnc~, o qual comprchenderá trcs Batalhões de In
laria de seis Companhias cada hum , com a designação de 
primeiro, segundo e terceiro do serviço activo , e huma 
Secção de Batalhão de duas Companhias do serviço da re
serva. 

Art. 2.• Os Batnlhõcs c a Sceção de Batnlhão terão 
as suas pararlns nos lugares que lhes forem marcados pelo 
]>residente da Província , na conformidade da Lei. 

Luiz Antonio Barbosa , do Meu Conselho , Ministro e 
Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 
vinte e oito de Junho de mil oitocentos cincoenta e tres, 
trigesimo segundo da Independencia e do Im perio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

T,uiz Antonio Tlarbosa. 

DECRETO N.o 1 .203 - ele 2S 1le .Junho de 1853. 

Organisa a Guarda Nacional dos MuniC1)Jios da C:apital, 
Santos, S. Vicente , .'•im1.to Amaro, l'arnahiba e 

ltrmhaem da Prm•ineia dt! 5i. Panln. 

Attcntlcndo ú Proposta do Presidente <la Província de 
S. Paulo : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1." Fica crcado nos Municípios da Capital, San
tos, S. Yircnlc, Santo Amaro, Parnahiba c Itanhacm <la 
Província de S. Paulo , hum Cornmanrlo Snpcrior de Guar
das Nacionaes, o qual c.omprehendení na Capital hum Es
quadrão de Cavallaria , e <lois Batalhões de Infantaria de 
seis Companhiaô cntla hum, com a designação de primeiro 
c segundo do ~erviço aclivo , e hum Batalhão rlc quatro 
Companhias, com a dcsignaçiio de primeiro da reserva; 
em Santos c S. ficente hnm t:lalalhão de fnfantaria da 
activa de quatro Compunhias, com a designa~·ao de ter
ceiro, e hnmu Secção de natalhiio <le duas Companhias do 
serviço <la reserva; em Santo Amaro lmma Secção de Da
talhão de dna' Companhias <lo serviço activo, e hnma Sec-
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çfio 1le Companhia avulsa da reserva ; em Parnahiba hnma 
Companhia aruba do serviço activo, fican•lo a ella addi
dos os Guardas quali!1ca•los na reserva do mesmo l\Iuniri
pio ; e em ltanhaem huma Companhia avulsa da acliva , 
ficando ignalrncntc adrlidos a ella os Guardas qnali!1rarlo~ 
na reserva. 

Art. 2. 0 Os Corpos terno a~ suas paradas nos luga
res que lhes forem marcados pelo l'rcsidente da l'rovincia , na 
conformidade da Lei. 

Luiz Antonio Barbosa , do l\lcn Conselho, l\linislro c 
Secretario ll'Estado dos Ncgocios da Justi..:a , assim o tenha 
cnlcmlitlo, c faç.a c'l:ecut&r. l'alacio do Hio de Janeiro em 
vinte c oito de .Junho de mil oitocentos cincocnta c trcs, 
trigesimo segundo da lndepcmlcncia c do lmpcrio. 

Com a Uuhrica de Sua :\lagestatlc o Imperador. 

!.ui: A 11l011io Harbosa. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 16. PARTE 2. I SECÇÃO 36. 8 

ma:: 

DECHETO N." 1 . 204 - de 2 de Julho de 1853. 

Elevaudo a quota para a porcentagem dos Empregados de 
algumas Alfandegas e Mesas do Consulado. 

Atlendendo á diminuição que soffrêrão os vencimentos 
dos J~mpregados de algumas Alfandegas c Mesas do Consu
lado do Imperio , pela reducçiio dos direitos de ancoragem 
c exportação , em virtude dos Decretos N. os 928 de 5 de 
l\lrtr~·o de 1852 , c 1 . 133 de 23 de Março deste armo : Hei 
por bem que nas Alfandegas c Mesas do Consulado, cons
tantes da Tabcllu a este anncxa , assignada por .Joaquim José 
Hodrigues Torres, do Meu Conselho , Senador do Imperio, 
Presidente do ( :onselho de Ministros, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Ncgocios da Fazenda, e Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional , se deduza para a porcentagem dos 
respectivos Empregados a quota estabelecida na mesma Ta
bclla. O mesmo Ministro c Secretario d'Estado, assim o 
tenha entendido , c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em 2 de Julho de mil oitocentos cincocnta e tres, 
trigesimo segundo da Indcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim .José Rodrigul's Torrl's. 

Taludla das quotas que se dl'eem deduzir para a porcenta
yem dos Empregados de af.qumas Alf'andegas e 1Jlesas de 
Consulado, a que se rl'{ln! o /)!'ereto 11fsta data N. o 1 . 2m .. 

ALFANDE(;As. QUOTAS. 

llio Grundc do Sul c S. .José do Norte ...... . .1 o f 
,o 

1\Iaranhão ....................... · ........ . 2 •I )) ,., 
PariÍ .........•.......................... 1., 2 )) 
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ALFANDEGAS. 

Santos .......................••........... 
Paranaguá .......................•......... 
Fortaleza ...•..•........................... 
Parahyba ....•............................ 
Alagoas ......................•....•....... 
Sergipe .................................. . 
Santa Catharina ...........•................ 

CONSULADOS. 

Corte ..•••....•.•....•.•...... · ........•.. 
Bahia .................•............ · ..... 
Pernambuco ..............................• 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Fazenda 
Julho de 1853. 

QUOTAS. 

,, , I, )) 

4 )) 

4, 8 )) 

;) )) 

11 )) 

12 )) 

6 )) 

1 '/' )) 
2 '/, )) 
2 , I, ,, 

em 2 de 

Joaqtúm José Rodrigues 1'orres. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO ll\JPEHlü DO BHASIL 

1853. 

IU}IU '] 0. PAUTE 2.• SECÇÃO 37.• 

llECHETU ;\, 0 t. 205- de 13 de <Julho de 1~53. 

f Ullf'Cdt• 11 Lemuel ""el/s jll'irilt•yio exclllsico ])()/' LCIIIJW de 
rinte wuws z)((rft o fabrico e renda de machinas de sua 
Í11rr•np/o , as quaes encrl'l'iío em si o meio dt• 1'1'1'111' a 
fi!lf([ 1/CCCSsaria J!lll'll ffle dar 1/Wt'ltlle/t{O CIJ//S{((JI/1', iwfe
'/ICJ/I{CJI{e dr ncnluun estranho aycnte que com clfa csl!'Ja 
1'111 Cll//{lll'/11. 

Atlendl~tlllo ao que 1\le reprrsenton Lenwel Wells, c 
de conf(mnidade com o parecer da Scr~·iio dos Negodos 
clu llllpcrio do Conselho d'Eslado , exarn!lo em Consulta de G 
do corrente mez : Hei por Lcm Conceder-lhe privilegio ex
clusivo por tempo de vinte nnnos para o fabrico c venda 
de machint1s ue sua invcnçiio, as quacs cnrcrrilo em si o 
meio uc crear a força ncccssaria para lhe dar movimento 
constante, independente de nenhum estranho agente que eom 
ella esteja em contado , niio podcnuo o mesmo privilegio 
sortir o seu deviuo cfl'eilo sem que dentro do prazo !lc 
llllm anno o supplicantc cumpra o disposto no §i 2." do 
Art.. .1." da Lei de 28 de Agosto de 1830. Frnneiseo (;on
~·alvcs f\larlins , do l\len Conselho , Senador do lmpcrio , 
1\linistro e Seerclario d'Estado dos J\cgoeios do lmpcrio, assim 
o tenha entendido, c f'a~·a executar. Palaeio do llio de Ja
neiro em treze de .Julho de mil oitocentos einrocnta c Ires 
lrigcsimo segundo da lndependencia c do Impcrio. 

Com a Huhrir;a de Sua l\Jagcstadc o Impcratlor. 

Fmncisco Gonçafres JJiarti11s. 
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DECHETO N." 1. 20G - de 13 de Julho de 1853. 

f:onccde a Joslf Jlilitiio iYunrs 1lrieilegio exclusiw por seis annos 
para o preparo do fumo em corda por meio de hum 

processo de sua inrençiio. 

Allendendo ao que Me requereo José Militão Nunes , 
c de conformidade com o parecer da Secç.ão dos Negoeios 
do lmperio do Conselho d'Eslado , exarado em Consulta de 
22 do mez proximo passado : Hei por hem Conceder-lhe 
pririlegio exclusivo por seis annos para o preparo do fumo 
em corda por meio de hum processo de sua invenção. Fran
dsco Gonçalves J\Iartins, do l.'lleu Conselho, Senador do lm
perio , l.'llinistro c Secretario d' Estado dos Negoeios do [m
perio, assim o tenha entendido, c faça executar. Pala
Iacio do Wo 1lc .lanciro em treze 1le .Julho de mil oiloecn
los rincocnta c trcs , trigcsimo segundo da Indcpcndcncia c 
do Imperio. 

Com a H nbrica de Sua l\Iugcstade o Imperador. 

Francisco Gonçalecs Martins. 

-·---~~--

DECllETO N." 1.207- de 13 de Julho de 1853. 

CoJll't'ill' 1t i'l'dro l'oJ·te prici!cyio e.r:cbtsiw por tempo 
de cinco tuuws paril o 111cllwnmzento de sua im•cnrtio , 
introduzido nos carros denominados- Tinwns-lJII
laJtcl1s -. 

Attcndendo ao que i\Ie rerJuerco Pedro Porte , c ao 
I[Ue sohre sua prelenção informou a Sociedade Auxiliadora 
da Iutlusu·ia Nacional: Hei por bem, de conformidade 
com o Art. 2. o da Lei de 28 de Agosto de 18il0, c 11os 
lermos da Cousulla da Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho d'Eslado de 17 de Scle111hro do anuo pas
sado , com a qual lHe conformei por l\Iinha immcdiala 
Hesolu<:ão de 1:1 de Outubro do mesmo anno, Conceder 
ao Supplicanle pri1 ilegio cxcltrsivo por tempo dt~ cinco 
auuos para o mcllwramcnlo introduzido uos carros de
nominados-- Timo11s-Balaucés -- por r11eio de hum 11010 
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systcma de molas adaptadas aos carros de duas rodas ;í 
IJ!II! elle dú o nome de- Carril;s-Brasifciros- conforme 
o desenho IJUC olferece, e que fica competentemente ar
chivado. Francisco Gont;afvcs Martins, do Meu Conselho , 
Senador do lmpcl·io, Ministro e Secretario d'Estado dos 
NPgocios do lmperio , assim o tenha entendido, e faça 
executar. Pala cio do Hio de Janeiro em treze de Julho 
de mil oitocentos cincocnta e trcs, trigesimo scgu ndo da 
lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magest;ulc o Imperador. 

F1·mtCÍiiCO Gonralres Martiltli. 



( 2SO ) 

~~~.=-~~--~---------------------------------
COLLEC</ÃO DAS LEIS DO IMPEHIO DO BHASIL. 

18&3. 

TOMO 16. PARTE 2. a SECÇÃO 38. a 

DECRETO N.' 1. 208 - de 15 de Julho de 1853. 

Concede a J os r Duarte Gahüo Junior privilegio r.rrlu
siw por dez anuos prra fabricar cal de marisro por 
meio de hum processo de sua invcnrt7o. 

Allendcndo ao qnc Me rcquereo .Tos(~ Duarte Gal
\'ãO .Junior, e de conrormidade com o parecct· da Secção 
dos Ncgocios do lmperio do Conselho d'Estado , exarado 
em Consulta de 11 do cotTellte mez : Hei por bem Con
ceder-lhe privilegio exclusivo por dez auuos para fabri
car cal de marisco por meio de hum processo de sua 
invenção , não podendo porêm o Supplicante entrar no 
gozo do mesmo privilegio sem que cumpra o disposto 
no § 2. o do Art. lt. o da Lei de 28 de Agosto de 18~W. 
Francisco Gonçalves 1\lartins, do i\Icu Conselho, s~~na
dor do Imperio, Ministro e S1~cretario <!'Estado dos Ne
gocios do lmperio, a~sitn o tenha entendido, c faça exe
cutar. Palacio do Hio de .Janeiro em quinze de .Tulho 
de mil oitocentos !'incoenta e tres, trigesimo segundo da 
IndPpetHIPncia c do lmpcrio. 

Com a Huhrica 1lP Sua Magcstadc o Imperador. 

Frann".w·o (,'onm{N'S Milrfills. 
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COLLEC<,:Ao lL\S LEIS DO BIPEHJO DO IHL\SIL. 

1853. 

TüliO 1G. PAnTE 2." SE~ÇÃO 30.a 

DECH ETO N." 1.. 20D- de 25 de Julho de 1853. 

Raoga o Dccrrto ;r. o G 7 5 de !1 de Julho de 185 O. 

Usando da autorisação concedida pelo Art. fJ() da 
Ll'i N. 0 51á de 28 de Outuhro de 1Sá8: Hei por hem 
rnogae o Deceeto N. o 075 de á de Julho <Ir! 1850, 
que restringe o despacho de mcrc;~dorias estrangeiras com 
carta de guia de humas para outras Províncias ús Al
fandcgas do Hio de ,Janeiro, Bahia, PenJ;Jmhuco, Ma
ranhão. Parit e Hio Grande do Sul. .Toarruim .Jos!' Ho
drigucs Torres, do nicu Conselho, Senadoe do lmpcrio, 
Presidente do Conselho de Ministros, nlinistro c Secre
tario d'Estado dos Ncgocios da Fncnda, c Pecsidente 
do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha cntrn
dido, c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte 
c cinco de ,Julho de mil oitoccutos cincoenta c tres, tri
gesimo segundo d;~ lndcpcndcnci;~ c do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua lHagcstade o Imperador . 

.r naquim J nsé Uodrigurs Torrl's. 

DECilETO N." 1. 210- de 2;> de Julho de JS~;J. 

( Jryonisa a GuriJ'(la JYrH:Íonal dos illu11icipios de Sorocrtl)([ , 
/tiÍ , l 1orto Fl'llz, Capirnry, 8. Roq11e, r• fliNtJI0/'11 

rlrt Prorincia r(!' S. l'({lt/o. 

Allelltlendo iÍ Proposta do Presi1lenlc da Provinf'ia de 
;.;, Paulo: llei por bem llecrdar o seguinte . 

. \r!. 1." Fica ITe;~do no~ Mnnicipios acima referidos, 
1111111 ColllllWIHio Superior 1le ~:n:ll'll:ls :\ncionaes , o qual 



comprchcndcrá em Sorocaba hum Corpo de Cavallaria de 
dons Esquadrões , com a dcsignaçiio de primeiro , hum Ba
talhão de Infantaria de seis Companhias, com a designação 
de quarto do serviço aclivo , c huma Secção de Batalhão 
de lrcs Companhias da reserva ; em Ilú hum Batalhão de 
Jnfanlaria de quatro Companhias, com a designação de quinto 
do serviço aclivo , e huma Secção de Batalhão de duas Com
panhias da reserva ; em Porto Feliz c Capivary hum Bata
lhão de quatro Companhias, com a designação de sexto tlo 
serviço aclivo, c huma Companhia avulsa da reserva em 
cada hum dos dois 1\lunicipios; em S. Hoquc hum Ilatu
lhão de quatro Compnnhias , com a designação de sctimo 
do serviço aelivo , c huma Companhia avulsa , c huma 
Secção de Companhia da rcsena ; e em Pirapora huma Com
panhia de Infantaria avulsa , huma Secção de Companhia 
do serviço aclivo , c huma Companhia da reserva. 

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

tniz Antonio Jlarbosa , do l\leu Conselho , Ministro c 
Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , assim o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do Ilio de .Janeiro 
em vinte e cinco de Julho de mil oitocentos cincocnta c 
trcs, trigcsimo segundo !la lndcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcslallc o Imperador. 

/.ui:. A utonio IJarbosa, 



COLLEC<]ÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BHASIL. 

1853. 

Tü~IO 1ü. PAliTE 2. • SECC,:Àü !10. 0 

DECllETO N." 1.211- de 20 de Julho de 1853. 

J)rdrtra de 1." Entranci11 as r:omarcas de Alc,qrrte, e 
de Ca('{[pam , rreadas na Prorintia dr' S. Ptdm 

do Rio Cra11de do 811/. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. 1. ° Fi cão declaradas de 1. • entrancia as Co

marcas de Alegt·etc , c Caçapa v a, creadas pela Lei Pro
vincial numero cento c oitenta e cinco de vinte dous de 
Outubro de mil oitocentos e cincoenta. 

Art. 2." A Comarca de Missões será denominada -
Comarca de São Borja- que te1·á a mesma Entrancia. 

Luiz Antonio Barbosa , do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario {l'Estado dos Negocios da Justiça , assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte c nove de Julho de mil oitocentos cincoen
ta e tres , tl'igesimo segundo da lndependencia c do lm
perio. 

Com n Hubricn de Sua Magestade o lmporador. 

/,ui: Antonio Bm·IJom. 

DECHETO N.o 1.212- de 29 de Julho de 1853. 

Organisa a Guarda Nacional dos JJlunicipios de Viana e 
"b'learún da Província do Maranhão. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Província do 
~faranhélo ; Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. • Fica crcado nos 1\lunicipios de Viana e lUca
rim da Provinciu do Maranhão hum Commundo Superior de 
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Guardas Nacionaes, o qual comprebenderá em Viana dois 
Batalhões de Infantaria , com a designação de primeiro e se
gundo , este de seis, e aqucllc de oito Companhias , c em 
l\Jearim hum Batalhão de Infantaria de oito Companhias, com 
a designação de terceiro, todos do serviço activo. Haverá 
mais em cada hum daquelles Municípios huma Companhia 
avulsa da reserva. 

Art. 2. o Os Batalhões terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província , 
na conformidade da Lei. 

Luiz Antonio Barbosa , do 1\Icu Conselho , 1\Jinistro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da Justiç.a, assim o tenha 
entendido , e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro 
em vinte e nove de Julho de mil oitocentos cincoenta c 
tres, trigcsimo segundo da Indcpendcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :\lagcstadc o Imperador. 

Luiz Antonio Barbosa. 

----·-
DECRETO N.o 1. 213 - de 20 de .Julho de 1oil3. 

Funda hum A sylo de Indigentes l11ralidos 11C81il Côrte. 

Attendendo á necessidade da crcacão de hum Esta
belecimento pio , no qual encontrem ab.rigo os Indigentes 
Invalidos existentes nesta Capital : Hei por bem Fundar, 
no local da Enfermaria de S. João Baptista o referido 
Estabelecimento , com a denominação de - Asylo de In
digentes In validos de Santa Isabel-o qual ficará tambem a 
cargo da Empresa funeraria. Francisco Gonçalves Martins, 
do Meu Conselho , Senador do lmperio , Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios do lmperio , assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte nove de Julho de mil oitocentos cincoenta c 
tres, trigesimo segundo ela Jndependencia e do Impcrio. 

Com a li.ubriea de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco (:on(atrr~ Jlartim. 



COLLECÇÀO DAS LEIS DO 11\IPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 10. PARTE 2. a SECÇÃO [J L. 

DECHETO N. o 1. 21!: -de 30 de Julho de 185:1. 

HccO,tJil o Art. 2." do Decreto N. 0 814 de 18 de .il,r;osto 
de 1851. 

Hei por hem Revogar o Art. 2. o do Decreto N. o 8llt 
de 18 de Agosto de 1851 , devendo observat·-sc !fttalllo 
ao numero c categoria dos Empregados da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Amazonas as disposições do 
Art. 52 do Decreto N. o 870 de 22 de Novemhro do re
ferido anuo. Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu 
Conselho, Senador do lmperio, Presidente do Conse
lho de Miuistros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Fazenda, c Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, assim o tenha entendido, e faça execu
tar. Palacio do Hio de Janeiro em trinta de Julho de 
mil oitocentos ciucoenta e LI'es, lrigesimo segundo da In. 
dependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

.~ 
1 
1 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOli(} iü. PARTE 2. • SECÇÃO [J2, • 

DECHETO N." 1. 215 -de lJ de Agosto de 1853. 

Am]Jliando o })!'t'l'rlo iV." 95!1 de ü de Aúril de 1852 
1111 ]Jilrte nn <JilC ji.nt il r;wwtia Jllll'll despe.zas de re
prescnla!·iio do Hnriado H:rtraordinario e Ministro 
Plcnipotcnciario deste lmprrio nos Hstados-Cuidos da 
Ame rica. 

Hei por hem Ampliar o Decreto numero novecentos 
cincocnta c quatro de seis de Abril do anuo proximo pas
sado, e Onlenar que a quanlia de quatorze contos e tre
zentos mil réis nclle fixada para despezas de representa
ção do Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotcnciario 
nos Estados-Unidos da Amet·ica , seja elevada a dczeseis 
contos e oitocentos mil réis ao cambio de vinte c sete di
nheiros esterlinos por mil réis. Paulino José Soares de 
Sousa , do 1'\lcu Conselho , Ministro e Secretat·io d 'Estado 
dos Negocios Estrangeiros, o tenha assim entendido , c faça 
Pxceutar, expedindo os despachos ncccssarios. Palacio do 
Ilio de Janeiro em quatro de Agosto de mil oitocentos cin
coenta c tres, trigcsimo segundo da Indepcndencia c do 
Imperio. 

Com n Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 
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DECRETO N.o 1.216-dc á tlc Agosto de 1853. 

Ampliando o Decreto N. • 95á de 6 de Abril de 1852 na 
parte em que fixa a quantia para despezas de reprcsen
taçüo do Enviado Extmordinario c Ministro Plcni
nipotcnciario de.~tc lmperio na Repub!ica do Perzí. 

Hei por bem Ampliar o Decreto numero novecentos 
cincoenta c quatro de seis de Abril do anno proximo pas
sado, c Ordenar que a quantia de onze contos e oito
centos mil réis, nelle fixada pnra despezas de represen
tação do Enviado Extrnordinario e Ministro Plenipoten
ciario na Republica do Perú seja elevada a quatorze con
tos e trezentos mil réis ao cambio de vinte e sete dinhei
ros esterlinos por mil réis. Paulino José Soares de Sou
sa , do Meu Conselho, Ministro e Sect·ctario d'Estado dos 
Negocios Estrangeiros, assim o tenha entendido, c faça 
executar, expedindo os despachos neccssarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em quatro de Agosto de mil oitocentos c 
cincoenta c trcs , trigesimo segundo da lndcpcndcncia c 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 
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DECPlETO N." i. 217 -de 17 de Agosto de 1853. 

Crea Promotores Puúliros nas Comarcas de Alegrete , 
e de Carapava da l'roâwia de S. Pedro do Rio 

Gmnde do Sul, e marca-lhes ordenados. 

II(•i por hem Decretar o seguinte : 
Art. llnico. Haverá nas Comarcas de Alegrete, e de 

Caçapava , creaclas na Província de S. Pedro do Rio Gran· 
de do Sul , Promotores Puhlicos, e vencerá cada hum o 
ordenado annual de seiscentos mil réis. Luiz Antonio Bar
bosa , do l\leu Conselho , Ministro e Secretario <!'Estado 
dos Negocios da Justiça , assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em dezasete de Agos
to de mil oitocentos cincoenta e trcs, trigesimo segundo 
da lndepcndcncia c do Imperio. 

Com a Huurica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Antonio Rarbosa. 



..... 
COLLEC<,:;\o DAS LEIS DO HIPEH.lO DO llHASlL. 

18[)3, 

TO~IO 1G. PAHTE 2. • SECÇÃO lJ 3. • 

DECIH~TO N." 1.218- de 20 de Agosto <k 1853. 

Rrunc ao Ttnno de lnlwmúupc o da nom Vi!!a d' Ala~ 
goinlws , arada IUl Procincia da Bahia. 

Hei por hem Decretat· o seguinte : 
Art. Unico. Fica reunido ao Termo d(~ Inhambupe 

o da nova Villa d'Alagoinhas, creada na Pro\'incia da 
Bahia pela Lei Provincial numero quatrocentos quarenta 
e dois de dezeseis de Julho do anno passado. Luiz An
tonio Barbosa , do l\I<•u Conselho , :Ministro c Secretario 
d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido, c faça executar. P;llacio do Hio de Janeiro em 
vinte de Agosto de mil oitocentos cincoenta e tres, tri
gcsimo segundo da Indepcndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Antonio Barbosa. 

DECRETO N." 1 . 2 Hl ·- de 20 de Agosto de 1853. 

Oryanisa a (Juarda Nacional dos illuniciJiios de ltapicum
mirim e do lguará da Pmvincia rlo lllarrmhao. 

Attendemlo ú Proposta do Presidente da Provinda do 
Maranhão: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1." Fica crendo nos l\lunicipios de llapicnrn-mi
rim c Iguarú da Província do l\Iaranhão hum Commamlo 
Superior do Guardas Nacionaes , o qual comprchenrlení em 
Itapieuru-mirim hum Batalhão de Infantaria de seis Com
}Janhias, com a designação de primeiro , c em fgnar;í <lous 
B:dalhõe~ <le Infantaria tle seis Companhias cada hum, com 
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a designação de segundo e terceiro , todos do serviço activo. 
Haverá mais em cada hum daquelles Municípios huma Com
panhia avulsa do serviço da reserva. 

Art. 2.• Os Batalhões terão as suns pnradas nos luga
res que lhes forem marcados pelo Presidente da Província , 
na conformidade da Lei. 

Luiz Antonio Rarbosa • do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Jmtiça , assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte de Agosto de mil oitocentos cincoenta e 
tres , trigesimo segundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstade o Imperador. 

Luiz Antonio Barbosa. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BIUSIL. 

:1S53. 

Tmw 1<i. f'ATP.E 2. 1 

DECHETO N.o 1.2:!0 - de 2A de Agosto de 1853. 

Organisa a Guarda Nacional do MuniCJjlio da Cidade da 
Coneciçilo da l'ror:incia de 11/inas Gemes. 

Altendendo á Proposta do Presidente da Provinda de 
l\Iinas Gcraes : Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Fica crcado no !\lunicipio da Cidade da Con
eei~·iío ua Província de l\linas Geraes , c subordinado ao 
Cornmando Superior uo i\lunicipio do Serro da mesma Pro
víncia, hum llatalhiío de Infantaria de oito Companhias com 
a designa~iío de terceiro uo serviço activo , e huma Sect:ão 
de Batalhão de unas Companhias uo servi~o ua reserva. 

Art. 2. 0 Os Corpos tcrfio as suas paradas nos lugares 
que lhe~ forem marcados pelo Presidente da Província, na 
conformiuade da Lei. 

Luiz Antonio Barbosa , do l\Ien Conselho , l\linislro c 
Secretario u'Eslauo dos Negocios da Jusli~a , assim o tenha 
entendiJ.o, c faça executar. Palacio do Hio J.e Janeiro em 
vinte c quatro de Agosto de mil oitocentos cincoenta e tres, 
trigesimo segundo da lndependencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Lui::; Antonio Barbosa. 

IH~CHETO N. o :1.221 de 2ft de Agosto de :1853. 

Crcando Cadcims de ensino 110 Seminario do Jlaranlulo. 

Hei por hem Decretar o S(•guinte : 
Art. 1." Ficüo creadas 110 Scminario Episcopal do 

l\laraH!IüO as Cadeiras seguintes: 
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1. 0 Grammatica c língua latina. 
2. 0 Hhctorica, Poctica c Gcogt·aphia. 
:to Francez. 
IJ. o Pltilosophia racional c müral. 
5. o Jlistoria Sagrada c Ecclesiastica. 
fl. • Jnstituicõcs canonicas. 
í.• Tltcologia Dogmatica. 
3.• Thcologia Moral. 
n. · Liturgia. 

10. • Canto plano. 
Art. 2. • As Cadeiras de Grammatica c lingna latina , 

de Hhctorica , Poetiea ~~ Gcographia , c de Pftilosophia ra
cional c moral . terão o ordenado annual de oitocentos 
mil réis; a de~Francez, o de seiscentos mil réis; as de 
Historia S;~gt·ada e Ecclcsiastica, Instituições canonicas , 
Thcologia ))ogmatica , c ele Theologia Moral , o de hum 
conto de réis ; as de Liturgia , c de Canto plano, o de 
duzentos mil réis. 

Art. 3." Os Lentes c os Compcnclios serão propos
tos pelo Bispo , c ;~pprovados prto Governo. 

Art. IJ." Em qnanto não houverem Substitutos , os 
Lentes se substituirão reciprocamente em seus impedimen
tos c faltas , segundo a ordem marcada pelo Bispo , des
contando-se hum terço do ordenado do Lente substituído 
em favor do Substituto. Durante os trcs primeiros annos 
de exercício os Lentes serão considerados interinos. 

Luiz Antonio Barbosa, do Meu Conselho, Ministro c 
Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, o tenha assim 
entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte quatro de Agosto de mil oitocentos cincoenta c tres, 
trigesimo segundo da Indcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

J,ui:: Antonio Barúnsrr. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEHIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 16. PARTE 2.• SECÇÃO ft5, 0 

DECRETO N. o 1 . 222 - de 2fi de Ago~to de 1853. 

Altera a Tabclta das ta:cas de cunhagem , {undiçiio e 
a (inaçilo do ouro , e de toque c ensaio 
· do ouro c prata. 

Hei por bem , 1\evogando a Tabella que acompanha 
o DQcreto de 27 de Março de 1851, Ordenar que d'ora 
em diante as taxas de fundição, afinação e cunhagem do 
ouro, e do toque c ensaio do ouro e prata na Casa da 
Moeda, se regule pela Tahclla que com este baixa, as
signado por Joaquim José Hodrigues Torres, do Meu Con
selho, Senador do Imperio , Presidente do Conselho de 
:Ministros , Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da 
Fazenda , c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacio
nal, que assim o tenha entendido, c faça executar. Pa~ 
Iacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta c tres, trigesimo segundo da In de
pendcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

Tabdta a que se refere o Decreto lf. • 1. 222 de 2() de 
Agosto de 1853. 

OURO. 

Afinar, quando só contiver cobre c prata •.•.... 
Dito, quando tiver em liga outros metacs ..... 
Fundir ............•....•...•.............. 
Cunhar ...•....•.•........................ 
Ensaio , cada hum .•....................... 
Toque, dito ............... , .............. . 
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PRATA. 

Afina1· ................................... . 
Fundir ...................•..•............. 
Ensaio, cada hum . . • . • . . . . . . . . . . ..•...... 
Toque , dito ..••....•.................•.... 

Adrerlcncias. 

3 o/o )) 
1/:-. )) 
;t!l800 
.'jjl200 

1. • Nas taxas de afinar e amoedar está incluída a de 
fundir ; c nas de fundir , <~finar c amoedar a de cnsDio. 

2.a Toda a quantidade de ouro ou de prata, que ti
ver mais de vinte oitavas, pagará dous ensaios. 

3.• A taxa de 1 '/t, o/o hc devida pda reducçiío do 
ouro em pó ou em artefactos a harr::ts, quer estas 'fi
quem malleaveis, quer agras e quehradi1.~:1s. 

[J.• O ouro de toque superi01· a 22 quilates, ligado 
somente com cobre , ou com cobre e prata, com tanto 
que a prata niío exceda a l{J millesimos , não pagará ali
nacão. 

5. a Se alguem levar á Casa da Moeda para cunha1· 
porção de ouro de dilrcrentes toques, que não contc
nhão senão cobre e prata , mas que fundidas produzã o 
barras que toquem ü17 millcsimos, c não contcnhão mais 
de 1{J millesimos de prata, nada pagará de afinação. 

6. • Quando as partes exigirem que o ouro, qn<! se 
tiver de afinar na Casa da Moeda, toque mais de de üü{J 
millcsimos, pngarão 2 '/2 % de afinação. 

Hio de Janeiro 26 de Agosto de 1853. 

Joaquim José Rodrigues Torres. -
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 1G. PARTE 2. • SECÇÃO 66.• 

DECUETO N. 0 1.223- de 31 de Agosto de 1853. 

Concede a ÚICOI]Wraçiio de hum Banco de depositos, des
contos e emissão, estabelecido nesta Clirle. 

A ltcndcndo no acordo celebrado entre o Meu l\linislro 
c Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda c as Dircctorias 
dos Bancos-do Brasil e Commercial-competentemenle au
torisndns para celebrnrem o dito acordo: 

Allcndcndo demais ú deliberação tomada em reunião pro
míscua dos act:ionislas dos dons referidos Bancos: 

E Usando da autorisn{·ão dada ao Coverno pela Lei N. 0 

683 de 5 de Jt!lho do anno corrente : Hei por bem Con
ceder a incorporação de hum Banco de clcposilos, descontos 
c emissão estabelecido nesta Côrte, o qual se regulará pelos 
Estatutos, que com este bnixüo, assignados pelo mesmo Mi
nistro c Secretario d' Estado dos Ncgocios da Fazenda , Pre
sidente do l\Ieu Conselho de l\Jinistros, que nssim o tenha 
entendido, c faça executar. Jlalacio do Hio de Janeiro em 
trinta c hum de Agosto de mil oitocentos cincoenla c trcs, 
trigesimo segundo da Indcpcndencia c Imperio. 

Com a Uubrica de Sua l\Iagestade o Imperador . 

.Joaquim .José Rodrigues Torres. 
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Estatutos do Banco, a que se refere o Decreto N. o 1. 223 
de 31 de .Jgosto de 1853. 

TITULO I. 

!lO B.\::\CO llO 1\11.\SIL. 

SECÇÃO I. 

Da creação do Banco. 

Art. 1. o Fica estabelecido na Cidade do Rio de Janeiro, 
sob a denominação de- Banco do Brasil-, hum Banco de 
llcpositos, desconto c emissão , o qual durará trinta annos, 
contados da data da sua installação. 

Art. 2. o O fundo capital do Banco será de 30.000.000 ;(tJ, 
uivididos em 150.000 acções. Este fundo poderá ser ele
vado por deliberação da Assembléa Geral dos accionistas c 
autorisação do Governo. 

Art. 3. o O Banco constitue hum Companhia anonyma, 
c suas acçõcs podem ser possuídas por nacionacs ou estran
geiros. 

Art. !~.o A transferencia das acçõcs somente se opera 
por neto lançado nos registros do Banco com assignatura do 
proprietario, ou do procurauor com poderes espcciacs. 

Art. 5. o O Banco podcr<Í , precedendo autorisação do 
Governo , estabelecer Caixas filiacs nos lugares onde as ne
cessidades do Commercio as exigirem. 

Os Estatutos uns Caixas filiaes serão organisados pela Di
rectoria do Banco , c submettidos á approvação do Governo.' 

Art. 6. o O Banco será installado, c dará principio ás 
suas operações, logo que forem approvados estes Estatutos , 
c nomeada a Dircctoria na fôrma do Art. 71. 

Art. 7. o As Caixas filiacs estabelecidas na Província do 
lHo Grande de São Pedro do Sul, e na de São Paulo, pelo 
actual- Banco do Brasil-, ficão convertidas em filiaes do novo 
Banco desde que este começar as suas operações. A orga
nisação das referidas Caixas poderá todavia ser modilicada 
conforme as regras estabelecidas no Art. 5. o 

Art. 8. o A importancia das acçõcs subscriptas será rca
lisada em prestações nunca menores de 10 por cento, a saber: 
a primeira logl) IJIW for eleita a Dirccloria do Banco, c cada 
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huma das outras nos prazos designados pela mesma Directoria, 
por annuneios feitos com anticipação de 15 dias ao menos. 

Art. !)." Os accionistas que não elfectuarem os seus pa
gamentos com a devida pontualidade, deixarão de ser con
siderados como taes, c perderão em beneficio do Banco as 
prestações anteriormente realisadas. Exceptuão-se todavia os 
casos em que occorrerem circumstancias extraordinarias, de
vidamente justificadas perante a Dircctoria. 

Art. 10. O dividendo annnal consistirá nos lucros li
quidos do Banco, depois de deduzidos 6 por cento, que cons
tituirúo hum fundo de reserva. Esta deducção porém ces
sará desde que a re~erva exceder á dccima parte do fundo 
realisado do mesmo Banco. 

O primeiro dividendo será pago no mcz de Julho de 
:185.4, c os outro5 por semestres nos mezes de Janeiro c 
Julho de cada anno. 

sEcçio 11. 

/Jas OJ)I'I'I1('iies do flanco. 

A,rt. 11. O Banco potlcr<Í: 
1." Descontar letras de cambio, da terra, c outros ti tu

los commcrciaes á ordem c com prazo determinado, garan
tiuos por duas assignaturas ao menos de pessoas notoriamente 
abonadas, residentes no lugar em que se fizer o desconto; 
c bem assim escriptos das Alfandegas e bilhetes do Thesouro. 

Como exccpçilo de regra poderá huma só das mencio
nadas assignaturas ~cr de pessoa r,esidente no lugar do des
conto; mas a importancia dos títulos assim uescontados nunca 
cxccdcní á decima parte do fundo clfectivo do Banco. 

Os descontos não serão feitos a prazos maior de quatro 
mczes. 

2." Encarregar-se por commissfio rlc compra c v e nua de 
metacs preciosos , de Apoliccs da Divida l'u!Jlica, c de quacs
qner outros titulos de valores, c da cobrança de dividendos, 
letras c de outros titulos a prazo fixo. 

3.• Receber em conta corrente as sommas que lhe forem 
entregues por pnrtieularcs ou Estabelecimentos publicos, c 
pagar as quantias de que estes di~puzerem, até a importancia 
do qne houver receLitlo . 

.'f .. " Tomar dinheiro a premio por meio de contas cor-
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rentes, ou passando letras , não podendo o prazo em nenhum 
dos dons casos ser menor de GO !lias. 

ti." Comprar c ven<lcr por conta propria mclacs preciosos. 
G. • Fazer cmprcslimos sobre penhor de ouro, prata c dia

mantes; d<~ Apr.liccs da 1\ivitla PnLiica; de acçõcs de Com
panhias acrc<lila<las, que lenhfío colação real, c na proporção 
da impnrlancia rcali~a!la; de tilulos particulares que repre
sentem legitimas transacçõcs commcrciacs, c de mercadorias 
não sujeitas ú corrup~ão, depositadas nas Alfandcgas ou ar
mazcns alfandegados. 

O flanco niio pó!l-c emprestar sobre penhor de suas pro
prias acçucs. 

í." Fazer movimentos de funJos de h umas para outras 
l'ra~~as uo Tmperio. 

8. o Ell"eclnar operações de camhio para importar mctaes 
preciosos' on impedir a exportação ucllcs. 

!)." Emillir notas, isto hc, bilhetes pngavcis á vista c ao 
porta<lor. 

Arl. 12. As notas do Banco lerão privilegio exclusivo 
de serem recebidos em pagamento nos Hcpartições rublicas, 
a snher: nos do Ci<lndc c rrovincia do Hio de Janeiro, as 
notas qne forem emittidas pela Caixa central; c nos de cada 
huma das outras Províncias, as que forem cmiltidos pela res
pectiva Caixa filial. 

Art. 13 A' Caixa central do Banco não hc pcrmittido 
cmittir notas de valor menor de 20 ;t)l , nem ás filioes de 
menos de 10;jtl. 

Art. H-. O Banco terá hum cofre de depositos volun
lnrios para títulos de credito , pedras preciosas, moeda, joias 
c omo ou prata em barras, dos <JUacs receberá hum premio -
na proporção do valor dos objeclos depositados. 

Este valor será estimado pela parte de acordo com a 
Dirccção do Banco. O Banco dará recibo dos depositos, 
nos qnacs dcsignarit a natnrcza c o valor dos objectos de
positados ; o nome e rcsidencia do dcpositador; a data em 
que o deposito for feito; c o numero do registro da ins
cripçiio dos mesmos ohjcclos. Tacs recibos não serão trans
feridos por via de endosso. 

Art. 15. Em nenhum caso , c sob nenhum pretexto, 
podcrú o Banco fazer ou cmprehcndcr outras operações a16m 
<la~ que siin designadas nestes Estatutos. 

Art. 16. A emissão de qnc trata o Art. 11 , § 9.•, 
lw limiliHla pcl:1s regras seguintes : 
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~ J. o Sulm a disposi{~úo do Art. 18 , a cnl+ssao do 
Rweo não póde elevar-se a mais do duplo do fundo dis
ponível ; isto he , a mais do duplo dos valores qne o 
llanco tiver elfcclivamente em caixa, representados por moeda 
eorrente , ou barras de ouro de 22 quilates, avaliado pelo 
preço legal. Exceptua-se todavia o dinheiro recebido a pre
mio ou em contas correntes, o qual não faz parte do fuml() 
disponível. 

§ 2. 0 Salva igualmente a di~posição do Art. 19 , a 
emissão lambem não pódc exceder a importancia dos des
contos feitos na fórma do Art. 1 I, § 1. o, c dos empresti
mos sobre penhores de ouro , de prata c de títulos parti
culares , que representem legitimas transacçõcs commcr
ciaes. 

Art. t7. Se em qualquer tempo se reconhecer que a 
disposição tlo § 2. o do Artigo untccedentc não dá garantiu 
emcaz ao prompto pagamento das notas do B<!nco ' poderá 
o Governo , ouvida a Directoriu c consultando o Conselho 
d'Estado , decretar que a emissão nunca exceda á somma 
dos títulos tlescontados pela fórma estabelecida no Art. 1 1 
§ 1.0 

Art. 18. O Banco potled augmentar a cmissüo, que 
lhe permittc o § 1." do Art. 16, com som ma igual á do 
papel-moeda que tiver clfectivamante resgatado por conta 
dos 10.000. ooo,m de que trata o § 1. D do Art. 5G; mns 
de modo que em nenhum caso exceda o triplo do fundo 
disponível , nem o limite prescripto no § 2. o do citado 
Art. 1 G. 

Art. 19. Alêm do limite marcatlo no Art. 16, § 2.", 
Otl do que for marcado em virtude da disposi~~üo do Art. 
17 , poderá o Banco fazer qualquer emissão nddicional , 
trocando notas por moeda corrente, ou ouro em burra do 
toque de 22 quilates , avaliado pelo preço legal; com tanto 
que conserve em caixa não só o fundo disponível corres
pondente ;Íquelle limite, mas ainda a moeda ou barras de 
ouro que receber em troco da emissão addicional. 

Art. 20. O Banco publicará , JO menos de '15 em H'> 
dias, o preço de seus tlcscontos , c do juro do dinheiro 
que houver de receber a premio. 

Art. 21. Não serão descontadas as letras c outros 
tilulos, que forem assignados por qualquer dos Directorcs, 
que estiver de semana como membro da Commissão de 
desconto~, ou qne ~ú tiverem duns firmas de Uirectores. 



30!) 

Art. 22. Nos emprcslimos, de que trata o§ 6." do 
Art. 11 , o Banco rccc!Jcní, al~m do penhor, lctrns a 
prnzo, que nfio cxcc!liio de quatro mezcs, as quacs poderão 
ser assigmHlas unicamente pelo mutuario , se for notoria
mente nhonndo. 

Art. 23. Se o penhor consistir em Apolices da Divida 
Publica ou acções de Companhias , o mutuario deverá 
transferi-las previamente ao Banco. 

Art. 2í. Se o penhor consistir em pnpeis de credito 
negociavcis no Commcrcio, on em ouro , prnta , c outras 
mcrcaclorias , o Uanco exigirá consentimento por escripto 
tlo devedor , anlorisando o mesmo Banco par;-~ negociar ou 
nlhcar o penhor , se a divida não for paga no seu venci
mento. 

Art. 25. As mcrcadorins, que li,·erem de senir de 
penhor aos cmpreslimos do U:1neo , scrfio previamente ava
liadas por hum ou mais Co:-retorcl'l designaüos pela Oi
rcclorin. 

Art. 2G. Se a lctrn proveniente de cmprestimo sobre 
penhor niio for paga no seu vencimento , poderá o Banco 
proceder iÍ venda do pcnho1 em leilão mercantil , na pre
sença de hum dos membros da Dirccloria , c precedendo 
annnncios publicos tres dins consecutivos; mas o dono do 
penhor terá o direito de resgaln-lo ntó começar o leilão, 
pngando o que dever c ns despczas qnc tiver occasionado. 

Verificada a vencia c liquidada a divida com todas as 
llespezas , juros c a com missão de 1 'f, por cento, será 
o saldo , se o houver , entregue a quem de direito for. 

Art. 27. O Banco só poderá emprestar sobre penhor:' 
i .0 nc ouro ou prnta, com abatimento de 10 por cento 

dü valor verificado pdo Contraste. 
2." De títulos da Divida Publica, com abatimento de 

1 O por cento , ao menos , do valor do mercado. 
3." ))c títulos commerciaes c mercadorias, com abati

mento ele 25 por cento ao menos. 
r.." De diamantes, com abatimento de 50 por cento 

no menos , do valor que lhes for dado por Perito.<; nomeados 
pela Dirceloria. 

!i." De acçõcs dn f.ompnnhias , com abatimento nunca 
menor de hum terço do valor realisado. 
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TlTlJLO 11. 

ll.\ .\ll:\UNJ:-.TH.\~.\o r:EIL\1. IJ() IL\NCO. 

SECÇÃO I. 

/Ja Asscmbléa Geral diJ Banco. 

Art. 2~. A reuniúo dos accionistas que possuírem 
vinte ou mais acções, por si , ou como procurarlor tlc ou
trem , formarú a AssemiJiéa Geral , a qual será presidida 
pelo Presidente do Banco. 

Art. 29. A Assembléa Geral rennir-se-ha ordinaria
mente no mez de Julho de cada anno, no dia qne for 
fixado pela Directoria, c extraordinariamente nos casos se
guintes: 

1." Quando sua reunião for requerida por hum numero 
de accionistns , cujas ae~·ues formem ao menos hum de~ 
cimo do fundo capital do Banco. 

2." Quando for requerida pela Commissüo fiscal. 
3." Quando a lJiredoria o julgar necessari o. Nas reu

niões extraordinarias a A sscmiJiéa Geral não poderá trata r 
se não do oujeclo para que for convocada. 

A convocar;üo onlinaria, ou extraordinaria se farú por 
edital publicado nos jornacs tres vezes consecutivas, c oito 
dias antes do indicado para a reunião. 

Art. 30. A Assembléa Geral poderá deliberar com o 
numero de memuros que representem hum ten:o do ralor 
nominal das acções subscriptas no Hío de Janeiro. Se no 
dia designado para a reunião não comparecer numero sulli
cientc de membros , será de novo convocada a Assernhléa 
Geral com anticipaçüo tlc cinco dias ; c nesta reuniúo po
derá deliberar-se , se os membros presentes não represen
tarem menos da quarta parte do valor nominal das mesmas 
acções. 

Art. 31. Em cada reunião nomeará a Asscmhléa Geral , 
por maioria relativa de votos, dous Secretarios , que serüo 
incumbidos d1~ verilicar o numero de accionistas presentes , 
contar os votos , fazer a apuraçüo das votações , ler o ex
pediente c redigir as netas. 

Art. 3:2. Os accioBistas impedidos ou ausentes poderüo 
ser representados e votar na Asscmbléa Geral por outros ac
cionislas munidos dos neeessarios poderes, 
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Art. 33. Os votos tia .\:;~emiM:a C1•ral ~cri\o mnL11IP~i 
da maneira seguinte: cada \inte ac~ües tlarfw tlireito a 
hum voto; mas nenhum aceionista ter<Í mais tle 1;-) votos, 
quahJIICI" que seja o numero dt) an;úes que n~presenle por 
si, 011 como proeurmlor tk outrem. 

Art. 3'1.. Nenhum ardonisla po<leni ler Yolo l'lll vir
tutle tle ac~ües trausferidas menos tle tiO <lias antes da rett
ni5o. 

Art. 35. Compele ú Asscmhll'•a Geral. 
1." Alterar, ou rdimnar os Estatutos do Banco; mas 

neste caso hc neeessario que a reuniüo seja compo~ta de 
numero tle membros, que representem mais de 1 O. 000 000 ;jtl, 

2. 0 Approvar, rejeitar ou mmlilicar o llegulamculo in
terno, organisa1lo pela llirccloria. 

;3o .Julgar as contas annuae~. 
!i-." Nomear os membros da Dircdoria , seus Supplenles 

c os l···~caPs. 
,\rt. 3ti. 

latutus poderá 
Nenhuma alleraçfío , 011 rnotlifieaçfio tios E;-
scr executada sem approvação do Covemo. 

SECÇÃO JI. 

Da Dirccçiio geral do Uanro. 

Art. 37. O Banco será regido por h uma Diredoria 
I'Oill posta : 

llo l'resi(lcnle do Banco, e, em sna falta oH impetli-
menlo , do \'ice-l'resi1lenle. 

lle 1 ;) )) i reetorcs. 
Art. 38. Na falta ou impedimento tio Vice-Presidente, 

fará suas vezes o Direetor qne tiver prefcrencia na ordem 
da votaçiio; ou, no caso de empale, o qnc for tlesignatlo 
pela sorte. 

Art. 39. O Presidente c Vice-Presidente tio Banco serfío 
nomeados pelo Impera dor. 

Os Direelores serfío eleitos pela Assernbléa Geral dos 
aceionislas, por eserulinio secreto c maioria absoluta de 
votos. 

Se no primeiro escrutínio nfio homer maioria ahso-
lula , procetler-sc-ha a segt11ulo entre os carulitlalos mais vo
tados, em numero tluplo dos <Jtlc til e rem <I e ser eleito~ 
Em caso de empate tleci(lirú a sorte. 

Art. W. Nenhum membro tla Dirccluria potlerit cnlr:u 
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t•m e\crr:I{'IO ~em possuir c tlepositar no Banco 50 ncçfJes; 
as qnaPs ~erfto innlicnaveis em quanto durarem suas respectivas 
füm:~·(•es. 

Art. lí I. Os Direelorcs ~erfio suhstitnidos nmHwlmcntc 
pela quinta parte. A nntiguid1Hic, c no caso de igual an
tignidatle, n sorte regulad ns substituições. 

Art. .'d. Compele iÍ llirerlorin : 
1." lleliberar sol•re a erca~.:fio, cmissuo, c nnnnllnçi"io das 

notas. 
2." Fhnr ~cmanalmcnte as qnantins que podem ser em

prl'gndas em descontos, ou cmprcstimos sohrc penhores. 
:L" Determinar n ta\a dos tlcscontos, c do premio 1lo 

1linheiro que rcechcr a juro, c o maximo dos prazos por 
que se fari"io os mesmos 1lcseonlos, ohscnarulo lo1lavia o 
tlisposto no final do § 1." 1lo Art. 11. 

"." Orgnnisar n rclnçfio das firmns que poderilo ser n11-
mitli1\ns a rlcseonln, c o maximo da quantia que poderá 
ser 1lcseonla!la sob a f!arantia de ca1\a firma. 

5." Dirigir, c fi,;cnlisar lo1las ns opera~.:ões do llaneo. 
li." l\omenr c rlemitlir torlos os emprcgarlos. 
7. o Propor ú As~cmbh\a (;eral as alterações, ou modifi

caçi'Jes que julgar nrcessnrias nos Estatutos. 
8." Organisar o Hegnlamenlo interno rlc acordo com os 

Eslalnlos, c cxeenln-lo provisoriamente em quanto nflo for 
approvatlo pela Assemhl,:a (;era\. 

D." A pprornr o relatorio das operações, c estado do 
Banro, e o balan\'O que (levem ser apresentados annual
mente {t Assemhlt'·a Geral. 

Art. ,'J.3. A ])ireclorin rennir-sc-ha huma vez ao menos 
rada semana ; e poderá dclibernr estando presentes dez IH
redores nlt·m do !'residente, e\eeplo sobre as operações in
dientlas no A rl. 11 , ~ R. o , parn cnjn uccisiío se requer a 
presença tle lodos os memuros da llirectoria. 

Art. A L As deliberações seriío lomllllas por maioria (los 
rolos presentes, mas quantlo houver empate sohrc a reso
lnçiio de qualquer ncgoc.io, sel'iÍ este adiado , c discutirlo 
rlc novo na se!'!'fio seguinte: c se ainda nesta scssilo houver 
empate, tcfiÍ o Presitlcntr) volo de qualidade. 

Art. lí5. A As~emllll·a Gernl nomeará, pela ft'Jrmn es
tahelceida no .\ri. 3!1, c em rarla rcnni<lo ordinaria, cinco 
,<-;npplenlcs, IJIIe seriio cli:nnatlns na ordem ua votação, para 
prPcnchcrem os lng:1rrs 1\os Direc.lore~ fnlleeidos, ou impe
did:,:;, t' t)o, qne rl'~ignarrm o lngnr. 
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Art. !íG. llavení huma Commissão permanente, com 
posta de lrcs Fiscacs, clci!us lambem na fúnna tio Art. 39, 
ti' entre os accionislas de 50 ou mais nct;ücs, os tJUaes serão 
subslitnidos annunlmcnlc pela ter~a parte. 

~e algum tios Fiscaes fallcccr, 011 r!'signar o lugar, os 
restantes designar-lhc-l!úo Substituto (!'entre os necionislas 
que tenhão a indicada qualilicação; mnis o Fiscal que for 
a~sim designado súmente terú exercicio até a primeira reuniiio 
da ,\ssemhléa Geral. 

"\ rt. l(í. Tanto os Direclorcs como os Fiscaes, qnc hou
rerem de ~cr substituídos, poderão ser reeleitos. 

A rl. 1.8. Compele aos Fiscaes inspeccionar todas as 
opewçõcs do Banco; e para esse cl1"eito dcvcrúo examinar, 
ao menos mensalmente, o estallo das caixas , a c~criptu-
raçilo, n•gistro e mais livros e documentos do mesmo Jlanro. 

Os Fiscaes tlarão conta <Í Assemhléa l:eral dos aecionis
tas, em cada h uma de suas reuniões ordinarias, da ma
neira por que tiverem desempenhado suas funcções; decla
rando se forão fielmente executauas as disposições dos Es
tatutos e llegulamcnto interno, e principalmente as que dizem 
re~pcito aos descontos e emprestimos sobre penhores. 

Art. lt9. Alêm das outras Commissõcs qne forem de
signada~ no Regulamento interno, haverú ctfeclivamcnte crn 
servi~·o hum a Commissão de descontos, composta de tres 
IJircclorcs, cnca rrcgada de e·wminar os títulos apresentados 
a llesconto, vcri!lcar se satisfazem as condições exigidas por 
estes Estatutos, e ~e ollcrcccm a necessaria garantia. 

Os Dircclorcs alternarão neste serviço conforme a ordem 
em que tiverem sido eleitos, de modo que nenhum Di
rector sirva na dita Commissão mais de quinze dias con
secutivos. 

Os Fiscnes poderúo assistir nos trabalhos desta, como 
aos das outras Commissões. 

Art. 50. Compete ao Presidente : 
1.o Apt·cscntar á Asscmhléa Geral dos accionistas em 

suas reuniões onlinarias , e em nome da flirecloria, o re 
latorio annual das opcraç.ües c estauo do Banco. 

2." !'residir as Commis!'õcs ordinarias, a cujos trabalhos 
entender que LleYe assistir. 

3. o l'resitlir a Dirccloria c Asscmhléa Gernl tlos arccio
nistas; ser orgão dellas; examinar c inspcceionar as ope
rações c o~ outros ramos do serviço do Banco , c fazer 
1.'\{'cntar fielmente e~tes 1·\tatntos, o Hegimento interno e 
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:1s lkl'í~út'S da Dir<'clori:J; 1lewntlo ltHlavia snspentler as 
q1w j11lgar contrarias aos mesmos E:,;lalntos, e tlar imme
diaLunente conta ao (;overno, para qnc este tlecitla se 
devem on nfio ~er ext~t·utadas. 

'•··" \'ropor ú lliredoria to1las as medidas qne jnlgnr 
vantajosas aos interesses do Banco. 

!), " Convocar extraordinariamente a Dircetoria quando o 
.iulgar romeniente. 

Arl. fJ1. lle dever tio Prc~id1~11te rompareccr diaria
mente no Banco. 

,\r!. ;)2. o l'rcsi1lcnlc venccriÍ o honornrio annnal 
tle 10.000~0(){) pagopclo Hanro. Emsens impt~tlimcntos 
rompetir:í ao Yire-Presillenle, on a quem fizer as snas Yezes, 
o mesmo YCIH'imento, exrepto se o impetlimento nfio e'<
t'etler n quinze dias, on for por motivo tle molcstia. 

A rl. ~3. ,\ llireeloria ler:í hnm Secretario pnrn la
vrar e ler ns respcl'livas nrtas, nas qunes serfio consigna
das \!lllas as llccisões que tomar. 

Arl fJ'.. Os Di redores teriio em compensaçfio de sen 
trabalho quatro por cento 1lo lucro li1p1ido do Banco, depois 
de detlnzitlo o fnnllo lle reserva. · 

Art. 55. A Direcloria rcmcller:í ao Ministro lla Fa
zentla, c fará pnblit·nr até o dia 8 de cada mcz, conforme 
o motleh-A ,-hnm balanço, que mostre com darezn ns 
operaçiH~s rcalisntlns no mez anterior, c o cslndo do aclivo 
~~ passivo do Eslahclccimenlo no nllimo dia do mesmo mcz. 

TITULO III. 

lliSPOSIÇ(ms GERAES. 

Art. 56. O Banco ohriga-sc a retirar dn circulação 
papel qnc actnalrnenlc faz as func~·ões de nnmerario, 

ú razfio de 2. 000.000 ~ 000 cada anno, deven1lo o res
gate começar, o mais tanlar, dons annos depois da ins
t;dlaçiio llo mesmo llnnco, e ser feito tio modo segninle : 

§ l." Os primeiros 10.000.000;tjl000 empregados no 
resgate rlo papel-moeda, serfio fornecidos pelo Banco a ti
tulo de empreslimo, o qual niio YCncefiÍ juros em qnnnlo 
tlmar o priYilcgio 1\o dito E'tahelccimento. Findo o prazo 
marratlo no Art. l . ", pagarú o Governo os referi tios 
1 O.(){)(). 000 :\tl 000 em di uhciro ou em .\ polices tia llivida 
l'uiJ!ica tlt~ li por ceuto t' ao par. 
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§ 2. o Logo que a som ma do papel resgatado exceder 
n to.OOO.OOO;ji\000, o Governo pagará trimestralmente ao 
Banco o excesso da referida somma. 

Art. 57. O papel-moeda que o Banco retirar da cir
culação, em virtude do disposto no § 1." do Artigo an
tecedente , será remettido no fim de cada semestre, c de
pois de convenientemente inutilisado, á Caixa d' Amortisa
ção, a qual, precedendo a necessaria conferencia, dará ao 
Banco conhecimentos das quantias que receber, assignados 
pelo Inspector da mesma Caixa c Thcsoureiro da Secção 
de substituição c resgate do papel-moeda. 

Os conhecimentos seriio depois enviados ao Thcsouro 
Nacional e trocados ahi por titulas de igual valor, assigna
dos pelo Presidente e mais Membros do Tribunal ; c com 
estes titnlos haverá o Tianco em devido tempo o pagamento 
do empreslimo que fizer ao Governo, na fórma do citado 
§ 1. 0 do Artigo antecedente. 

Art. 58. As quantias resgatadas na fórma do § 2. 0 

do Art. 26 serão tambem inutilisadas, e remettidas tri
mestralmente á Caixa d' Amortisaçlio; e á vista de conhe
cimentos semelhantes aos do Artigo antecedente, o Banco 
haverá do Thesouro Nacional a importancia dellas ; podendo 
o mesmo Banco suspender o resgate do papel-moeda , em 
quanto lhe não forem devidamente pagas ns referidas quantias. 

Art. 59. Quando por escassez de papel-moeda não 
puder o Bnnco renlisar o resgate a que fica obrigado em 
virtude do Art. 56, deverá a Directoria solicilar do Governo 
as medidas necessarias para remover essa dillienhlat!e. 

Art. 60. Se para maior segurança de suas operações 
entender o Banco, que lhe convêm obter em qualquer Paiz 
estrangeiro hum credito, que não exceda lÍ quantia que o 
Governo lhe estiver devendo , em virtude da disposição do 
§ t.o do Art. 56, poderá o mesmo Governo prestar para 
esse eífeito a garantia do Brasil. • 

Art. 61. Todas as vezes que se augmentar o fundo 
capital do Banco, na fórma do Art. 2. o, poderá o Governo 
exigir que a terça parte desse augmento seja applicada ao 
resgate do papel-moeda , pela fórma indicada no Art. 56. 

Arl. 62. As notas do Banco serão isentns do paga
mento do sello. 

Art. 63. As regras estabelecidas no Art. 16, § 1.", 
poilcri'io ser modificadas por Decreto do Governo, qne au-
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torist~ o Bnn•·o para eh>Ynr a cmi~são alt'~ o triplo do ~ell 
funtlo disponível. 

A.rl. GL A Direcloria procurará sempre ultimar por 
meio de arhilros as contestações que se possão suscitar no 
meneio dos negocios do Banco. 

Art. G5. A Directoria fica autorisada para requerer 
dos Poderes políticos do J-:stado quacsquer medidas que jul
gar convenientes para credito, segurança c prosperidade 
do EstaLelerimento; c particularmente que as acçües, ou 
fundos existentes no Banco, pertencentes a estrangeiros , 
sejão, mesmo no caso de guerra, inviolaveis como os dos 
naeionaes. 

Art. GG. Os bens moveis, semovente~ ou de raiz , 
que o Banco houver de seus devedores por meios conei
liatorios ou judieiaes , serüo vcmhdos no menor prazo pos
sível. 

Art. G7. O Banco potl<~r<Í comprar e possuir os edi-
fieios que forem nccessarios para seu cstahclccimenlo. 

Art. ()~. A Direcloria fira nutorisatla para tlemanrlar 
c ser demandada, e para excre<~r livre c geral arlminis
tração c plenos poderes, uos quaes devem, sem reserva 
alguma, cousiderar-se t'omprehentlidos c ontorgarlos todos, 
mesmo os poderes em cau'n propria. 

Art. 69. Os membros tia lliredoria são responsaveis 
pelos abusos que praticarem no exercido de suas fnncçõc~. 

TlTliLO I\. 

DISPOSIÇÜES THA:'<SlTOUIAS. 

Art. lO. Das 1 GO. 000 <H'ÇIJes IIWn<·ionatlas no Art. 
2. o, scnio distrihuitlns ~O. 000 aos accionislas dos dons Es
tabclceimcntos hancaes exi~tentes nt•sla Ct\rln , n saber : 
50.000 ao Banco do Brm;i I , e :30.000 ao Commercial. 

Art. 71. Tanto qne estes l·:statntos forem arloptados 
em renntao promíscua dos ac('ionistas dos dons refPridos 
Bancos, c approvatlos pelo (~ovcrrw, farü o Ministro da 
Fazenda abrir snh,crip,;fío rwsta Ctlrlc para distribuir mais 
30.000 acçõcs, cujos po~suitlorcs S!'r;io eonvorndos junta
mente com os accioni.,fas do~ rlilos Estahrlrcimcntos, para 
elegerem a Direrloria, que tiPn~ in~lallar o novo Bnnco , e 
dar principio <Ís suns opr•raçl,r•s. 

Art 7:!. A flirPdoria t[!H' in'>tallar o Banco, <' ht~rn 
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assim a Commissiio !isca\ , que uevc lambem ser nomeaua 
na primeira rcnniiio tia A~semhléa Geral, exercerão suas 
funcrõcs até o lim tle Junho <lc 1Rr,r>. 

'Art. 7:{. Os Dircelores e Fi~caes, qnc homercm de 
~cr substi:uidos em tKJrl c 18:JG, ~cri1o 1lesignatlos pela 
~orle d'entre os que tiverem mais tempo de <'Xt~rt·il'io. 

Art. 7l. As ac1:IH~s, qnc re~tarcm para rolllpl!'lar o 
fundo 1\e :.30. 000.000 ~ 000, licnrão rc~en a das para serem 
dislrihni11as nas l'rm incins. !'ara rf·.se efl'eito, logo que se 
decidir a erca~·fio 1le Cai'.:a filial em lugar onde exista algum 
dos Bancos artnae', ahrir-:;c-ha snh~crip\:fio para vender as 
aeçües que a lliredoria julgar conH'!liCidP di:;tril:nir nesse 
lugar, 1lcvendo cn\Jer 1lc prc!'crcucia ao 1\anco local o nn
lll<~ro 1\c acçües pqnivalente <W sv.n fll111lo rnpilal, ~c qnizer 
ronn~rtcr-:•e em Cai\a lilial 1lo B;Jnco tio lha:-il. ,\s arções 
distrihuit!as ;ws Bancos \uc<ll~~ serão romJmladas pelo RCU 

valor nominal ; as outras pdo preço <JilC for m<H"CiHlo pela 
llirecloria. 

Art. 75. As <H.:çües, que nfio ptHlcrem ser Llishibuidas 
nesta Côrtt•, ou nas Províncias, na fôrma dos 1lous Arti
gos an!ei'L'llentes, reverterfit) ao Banco, para serem oppor
lunamentc ven1li<lns, e o premio que ohlivercrn farft parte 
do funtlo de reservn. 

Art. íG. J\o fim 1lc cineo annos, contndos da ins-
lallação do-Banco do Brasil -podení n Direcloria dispor, 
na fôrma do Artigo nntece<lt'lllP, das nrçües qnc restarem 
pnrn completar os otlo mil contos llll~neionados no Art. 74., 
embora nfio tenha poditlo eslabdcc.cr, drnlro desse prazo, 
Caixas filines em todos os lugares onuc actualmentc existem 
Bancos. 

Art. 77. Instnllado o Banco do Brasil, c verificada 
a primeira presta1;<1o, cessarfin logo as operaçücs dos dous 
Estabdeeimentos banraPs actualmentc existentes nesta Côrte, 
cuja liquitlaçfio será feita rio morlo seguinte : 

§ 1. o O Ba11L:ü do Brasil reeebcrá por inventario, c lan-· 
•;.ar:í em dehilo c eretlito da conta corrente, que deve 
abrir aos don~ referidos E'lahdcdmentos, todo o activo c 
passivo que lhes pertencer. 

§ 2. o Cobrará por eonla 1\os me, mos Estabeledmentos to
da~ as dividas acliras, fkan1lo o dito Banco rcsponsavel 
pelos litulus vemi1los ~~ nito cobrados, se 1\cixar de pra
tiear os <Ido~ que ~ej;io ucrcssarios para conservar <1 vali
clacle c n:ii!ÍcM li •:uhnl"llr;il d"~ m~.:~mo~ titulu•. 



( 318 ) 

§ 3." Não podení reformar os titulos vencidos, com ou 
~em novaçáo, salvo por consentimento da Directoria ôo Banco 
a qnem pertencerem, ou da Com missão especial nomeada 
por ella na fúrma do § 6. 0 

§ !~.o Concederá aos devedores , que a exigirem , re
forma das letras que aclnalmente se achem garantidas por 
penhor de Apolices da Divida Puhlica, acções de Compa
nhias acreditadas , ou dos proprios E~tabclccimentos; com 
tanto port~m flllC a reforma seja a prazos c de modo que 
tlentro de 12 mezcs , a contar do começo das operações 
do Banco tlo Brasil, esteja completamente terminada a li
l]llidaçáo de que fica encarregado. 

§ 5." A hrin't aos tlous :Estabelecimentos conta <lc juro 
reciproco por lwlo qnc receber e pagar de conta c por 
eonla deites, inclnidas as prestações com qne <levem en
trar em devido tempo para pagamento das acçõcs <JllC lhe 
ficão pertencendo. 

§ G. o V cri fica da a entrega ao Banco do Brasil dos ti
lnlos dos dous Estabelecimentos, suas respectivas Dirccto
rias, ou as Com missões que para esse fim forem por ellas 
nomeadas, acompanharão c fiscalisarão a liquidação, cada 
huma do respectivo Estabelecimento; e deliberarão defini
tivamente sobre as duvidas que possão occorrer, qualquer 
qne seja a natureza , ou importancia dellas. 

§ 7. o Healisada a cobrança de todos os li lu los , e pago 
todo o passivo dos Estabelecimentos ex ti netos, incluido o 
valor das acções mencionadas no Art. 70, o saldo que 
restar de cada hum dos Bancos será rateado pelos respe
ctivos accionislas. 

§ 8." Se porêm o activo liquidado de qualquer dos 
Bancos nfio for sufficiente para pagar integralmente o seu 
passivo, dcvcrfio os respectivos accionistas contribuir em 
ôcvido tempo com a di!fcrença por que forem responsaveis ; 
e aqucllcs que não a realisarem ficão privados na razão 
dclla dos interesses, ou vantagens a que puderem ter direito. 

Art. 78. O Banco do Brasil não cobrará comrnissão 
alguma pela liquidação de que fica incumbido, em virtude 
do disposto no Artigo antecedente. 

Art. 79. O Banco do Brasil receberá os prcdios per
tencentes aos Bancos actualmente existentes pelo preço que 
lhes tiverem custado. 

LHo de .Janeiro 31 de Agosto de 1853 . 

./uaquim Jusc Rodriyuc8 Turn•$. 
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DECRETO N. o i. 22lt - de 31 de Agosto de 18~3. 
Concede a I1 mry Lcc lY 01Tis 71ririlrgio exclusivo por cinro 

annos para mamtfilclllrar c r:rportar borrarha em es
tado liquido , preparada por hum processo rhimico de 

wa inrcn(iíO. 
Attendcndo ao que Me requcrco Ucnry Lcc Norris, 

Snbdito dos Estados Unidos da Amcrica , residente na Pro
víncia do Pará ; c Conformando-Me com o parecer da 
Secção dos Ncgoeios do lmperio do Conselho ll'Estado , 
~~xarado em Consulta de Hl do corrente mcz: Hei por 
hem , nos termos da Lei de 28 de Agosto de 1830 , Con
~~cder-lhc privilegio exclusivo por cinco annos para Ina
nufactmar e exportar borracha em csta<lo liquido , \)re
parada por hum processo chimieo de sua invençf10 ; li
cando o Supplicantc ohrigado , antes de se lhe passar a com
petente Carta, a fazer o deposito ordenado no § 2.

0 

do 
Art. [!.• da referida Lei. Francisco Gonçalves :Martins , 
do Meu Conselho , Srnador do Imperio, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios do lmperio , assim o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta c hum de Agosto de mil oitocentos cincoenta 
'' trcs , trigesimo segundo da lndcpcndencia c llO lraperio. 

Com a Rubrica de Sua l\1agestatle o Imperador. 

Francisco C:onçalrcs Martins. 

DECRETO N." 1.225 - de 31 de Agosto de 1853. 

Organisa a Guarda Nacional do Município de S. Bento 
da Provincia do Maranhão. 

A llenuendo á Proposta do l'resiuentc da Província do 
Maranhão: llci por bem Decretar o seguinte. 

Art. Lo Fica creado no l\1unicipio de S. Rento ua 
l'rovincia do Maranhão , hum Commando Superior de Guar
das Nacionaes, o qual comprehcnuerá dois Batalhücs uc 
Infantaria com a ~esignação de primeiro c segunuo, este 
1\c oito c aqncllc uc sei~ Companhias do serviço ndivo , c 
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huma Secçiio de Batalhão de duas Companhias do serviço 
ria resena. 

Art. 2." Os Batalhões lerão as suas paradJs nos lu-
gares que lhes forem mareados pelo l'resirlenlc da Provín
cia, BU eoBformidade da Lei. 

Luiz Antonio llar!Josa , do l\Icu Conselho, l\Iinislro c 
Secretario d'Estado dos Ncgoeios da .J11sliça, assim o tenha 
entendido, c faça executar. Palaeio rio !tio rle Janeiro em 
trinta e hum rle Agosto de mil oitocentos rineoenta c lres , 
trigcsimo segunrlo ria I udepenrlencia c rio lmpcrio. 

Com a lluLrica de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

Luiz A11toniu /Jarúusa. 

DECHETO N." 1. 220- de :H de Agosto de 1853. 

Proroga até o dia 1 O de Sl'trmúro pro.rilllo fut/lro a 
Srssilo da Ass!'l!lú!ht Cera{ /,cgislatil'a. 

Hei pot· bem Prorogar até o dia 10 do futuro mez 
de Setembro a presente Sessão da Assembléa Geral Le
gislativa. Francisco Gonçalves Martins , do Meu Conse
lho , Senador do lmperio , Ministro e Secretario d'Estado 
dos Neg-ocios do lmperio, assim o tenha entendido , e 
faça executar. Palacio do llio de Janeiro em trinta c 
hum de Agosto de mil oitocentos cincoenta c tres, trige
simo segundo da Independencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Franci.w:o (;on(till'rs Martins. 
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COLLECtjAO IlAS LEIS DO IMPEHIO DO .BRASIL. 

1853. 

PARTE 2.• SECÇÃO 47.• 

DECRETO N." 1.227- de 8 de Setembro de 1853. 

l'roroga até o dia 20 do corrente mcz a presente Ses.~ão 
da Assemblea (icral Legislatiw. 

Hei por bem Prorogar até o dia vinte do corrente 
mcz a presente Sessão da Assembléa Geral Legislativa. Luiz 
Pedreira do Coullo ferraz , do !\leu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Eslado dos Ncgocios do Impcrio, assim o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
oito de Setembro de mil oitocentos cincoenta e tres , tri
gesimo segundo da Independenda e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sna l\Iagcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLI~C(;Ãü DAS LEIS DO l~IPEIUO DO Bl\ASIL. 

1853. 

TOMO iG. PAllTE 2." SECf.:Ão lJ8. • 

DECilETO N.o 1.22S - de 10 fle Setembro Jc 1853. 

Declara de 2." E11lrancia a Coma1·ca do Alto iUcarim, 
crcada na Província do 1Jlaranlu1o. 

Hei por hem Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. 'Fica fleclarada de segunfla Entrancia a 

nova Comarca Jo Alto Mcarim , creada pela Lei numero tre
sentos vinte c oito de doze de Setembro Jo anno proximo 
passado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha cntenfliflo, e faç.a executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em flez de Setembro de mil oitocentos cin
cocnta e trcs, trigcsimo segundo da Inflepcndencia c do 
Tmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 
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COLL.ECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

PARTE 2. • SECÇÃO ft9. • 

DECRETO N. 0 1.229 - de 12 de Setembro de 1853. 

Explica o IJecreto N. 0 896 de 31 de Dezembro de 185L 

Suscitando-se duvida sobre se na revogação de que tra~ 
tou o Decreto N. o 8H6 de 31 de Dezembro de 1851 foi 
comprehendida a parte final do Art. 17 <lo Regulamento 
que baixou com o Decreto N. 0 4.15 de 15 de Junho de 
18.&5: Hei por bem Declarar que o sobredito Decreto N.o 
896 de 31 de Dezembro de 1851 só teve por fim alterar 
e prazo para a arrecadação dos impostos de lançamento 
amigavelmente feita pelas Hecebedorias e outras Estações 
que os tem a seu cargo , deixando subsistente a referida 
parte do Art. 17 do Regulamento de 181,5, que estabeleceo 
penas para os contribuintes que não pagarem em tempo. 
O Visconde de Paraná, Senador do Imperio, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado 
dos Negocios da Fazenda , c Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , o tenha assim entenllido , c faça exe
cutar. Palacio <lo ltio <lc Janeiro em doze de Setembro 
de mil oitocentos cineoenta c tres, trigesimo segundo da 
Indcpendencia c <lo Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua !Uagestade o Imperador. 

rrúrrmde de Paraná. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO Bl\ASIL. 

1853. 

TO~IO 16. PAr.TE 2. • SECf,:ÃO 50. a 

DECRETO N. o 1. 230 - de 17 de Setembro de 1853. 

Proroga até o dia 2;) do corrente mez a actual Sessão da 
Asscmbléa Geral Legislativa. 

llci por bem Prorogar até o dia vinte e cinco do cor
rente mez a actual Sessão da Assembléa Geral Legislativa. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho ;,1\linistro 
e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezesete de Setembro de mil oitocentos cincoenta 
e tres, lrigesimo segundo da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

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

1853. 

TOMO 17. PAI\TE 2.• SECÇÃO 51, a 

DECRETO N. • 1 . 232 (') - de t 9 de Setembro de 1853. 

·:Manda comprehendcr a Provincia do Paraná na 3.• classe 
de que trata o Decreto de 18 de Agosto de 1852, e 
fixa o Ordenado do respectú.'o Pt·csidcnte em 6. 000 ;jtl 
annuacs. 

De conformiqade com o Art. 2. o da Lei N. o 6lc7 de 
7 de Agosto de 1852 : Hei por bem que a Província do 
Paraná, creada pela Lei N.• 70ft de 29 de Agosto ul
timo, seja comprehendida na 3. • classe de que trata o 
Decreto N. • 1 . 035 de 18 do sobredito mez de .<\gosto de 
1852, ficando assim fixado ao respectivo Presidente o Orde
nado annual de seis contos de réis. Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz, do Méu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Impcrío, assim o tenha entendido, c faç'l exe
cutar. Palauio do Rio de Janeiro em dezenove de Setem
bro de mil oitocentos cincoenta e tres, trigesimo segundo 
da Independencia e do lmperio. 

€om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ltâz Pedreira do Coutto Ferra-;. 

(') Nfio consta han~r A do 11lgum de N." l . :!::H. 
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COLLECÇÃO JlAS LEIS DO 11\JPEP\10 DO BHASIL. 

1853. 

TO~IO 17. PAUTE 2. • 

DECPtETO N. • 1. 232 A- de 2!1 de Setembro de 1853. 

Concede a ./. J.uiz W. Paim l'rivilegio c.rclusivo por tempo 
de dez mmos para a const ruq·tlo e Tenda de hmna noca 
macltina de sua inrcnrüo destinada d lacagcm do. ouro. 

Attendcndo ao que Me rcquerco J. Luiz vV. l'aim, 
e de conformidad<~ com o parecer da Secção dos Ncgocios. 
do Imperio do Conselho d'Estado: Hei por bem, nos ter
mos da Lei de vinte oito de Agosto de tnil oitocentos e 
trinta, Conceder-lhe privilegio exclusivo po1· dez <~nnos 
para a coustrucção c venda de huma nova machina de 
sua invenção, destinada á lavagem do ouro, passando-se
lhe a competente carta depois que depositar no Archivo 
Publico do Impcrio o modelo da mesma machina. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado do:i Negocios do lmperio,. 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte c quatro de Setembro de mil 
oiocentos cincoenta e tres , trigesimo segundo da lnde
pendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

e , 
, 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 17. PARTE 2. • SECÇÃO 53.a 

DECHETO N. o 1. 233 - de 28 de Setembro de 1853. 

Ordena, que as praf:as do Corpo Municipal Permanente 
da Curte , usem , como segundo umformc , de sobre
casacas , com as cores e distinctivos do wufonnc do 
mesmo Corpo. 

Art. Onico. Hei por bem ordenat•, que as praças 
do Corpo Municipal Permanente da C!irte, usem , como 
segundo uniforme , de sobrecasacas • com as cores c dis
tinctivos do uniforme do mesmo Corpo. José Thomaz 
Nabuco de Araujo , do Meu Conselho , Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 
vinte c oito tlc Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
tres , trigesimo segundo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

_ ...... 

DECRETO N.• 1.234- de 28 de Setembro de 1853. 

Oraanisa a (,'uarda Nacional dos illunicipios de Campinas, 
Bragawa, Atibaia, !Vazare/h , Jundiahy, c Consti

tuirão da Prorincia de S. Pauto. 

Attendcndo ú Proposta do Presidente da Provinda de 
S. Paulo, Hei por bem Decretar o srguintc. 

Art. 1." Fica creado nos Municipios acima referidos 
hum Commando Superior tlc Guardas Nacionaes, o qual com
prchf~nderá em Campinas hum Esquadrão de Cavallaria, hum 
Batalhão de Infantaria de quatro Companhia~, com a designa-
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ção de oitavo do serviço actiro, e huma Secção de Ba
talhão de duas Compn uhias, do da reserva: em Bragança 
hum Esc1uadrão de Cavallaria, hum Batalhão de Infan
taria de oito Companhias, com a designação de nono do 
serviço activo, c huma Secção de Batalhão de duas Com
panhias, do da reserva: em Atibaia c Nazareth hum Ba
talhão de Infantaria de seis Companhias, com a designa
ção de dccimo do serviço activo; lwma Companhia avulsa 
da reserva em Nazareth, e huma Secção de Companhia 
do mesmo seniço em Atibaia; em Jundiahy hum Batalhão 
de Infantaria de quatro Compauhias , com a designação 
de decimo primeiro do serviço aetivo, e huma Compa
nhia avulsa da reserva: e em Constituieão hum Batalhão 
de Infantaria de quatro Companhias, êom a designação 
de decimo segundo do serviço activo, huma Companhia 
avulsa, e huma Secção de Companhia da reserva. 

Art. 2. o Os E:-quadrões , Batalhões , e Companhias 
terão as suas paradas nos lu~ares que lhes forem mar
cados pelo Presidente da Província, na conformidade da 
Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte oito de Setembro úc mil oitocentos cincoenta e 
tres, trigesimo segundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o ImperadO!', 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N. 0 1.235 - de 28 de Setembro de 1853. 

Separa o Termo de Ega dos da lJarra do Rio Negro e 
Barcellos, na Província do Amazonas, cria nclle hum 
.Iuiz ll!ttnicipal, q~tc accwnttlará a.~ fimcções de Juiz de 
Oi]Jhãus; e marca o respectiru ordenado. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. O Termo de Ega fica separado dos da 

Barra do Rio 1\egro c Barcellos, na Província do Amazo
nas, e sob a jnrisdicção de hum Juiz Municipal c de Or-
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phãos , que vcneení o ordcnndo nnnual de hum conto de 
réis, revogadas as disposições em contrario. 

José Thomnz Nabnco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estndo dos Ncgocios da .Justiça , 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palncio do 
Uio de Janeiro em vinte oito de Setembro de mil oito
centos cincoenta c tres , trigesimo segundo da Independeo
da c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'lngcstadc o Imperador. 

Jo.w! Thomaz JVabuco de A rau:jo. 

---
DECRETO N.o 1. 236 - de 28 de Setembro de 1853. 

Marca os -rencimenlos dos Carcereiros das Caclêas das Villas 
do Bio Preto, e do Dezemboque, na Província 

de Minas Geraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. Os Carcereiros dns Cadêas das Villas do 

Rio Preto , c d6 Dczemboqnc, na Província de Minas Ge
raes , terã6 cada hum o ordenado annual de sessenta mil 
réis. 

José Thomaz Nnbuco de Araujo , do Meu Conselho 1 

Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido , c faça executar. Palacio do Ui o 
de Janeiro em vinte oito de Setembro dê mil oitocentos 
cincocnla c trcs, trigesimo segundo !la Tndependeneia c do 
Imperio. 

C.om a Hubrica de Sua Mngcstadc o Imperador. 

Jo.çé Thomaz JVabuco de Arm~ja. 
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DECRETO N." 1.237- de 28 de Setembro de 1853. 

lJeclara qtte haJa na Prorincia do Paraná lntm Chefe d~J 
Policia especial. 

Hei por bem, na conformidade do Artigo quinto do 
Regulamento numero cento e vinte de trinta e hum de Ja~ 
neiro de mil oitocentos quarenta e dons, Decretar o se~ 
guinte: 

Artigo U nico. O Chefe de Policia da Província de Pa
raná serú especial, e não accumulará as funcções de Juiz 
de Direito. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte oito de Setembro de mil oitocentos 
cincoenta e tres, trigcsimo segundo da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N." f . 238 - de 28 de Setembro de 1853. 

Declara que haja na Província do Piauhy hurn Chefe de 
Policia especial. 

Hei por bem Decretar o seguinte , em conformidade 
do Artigo quinto do Regulamento numero cento e vinte de 
trinta c hum de .Janeiro de mil oitocentos quarenta e dons. 

Artigo Unico. O Chefe de Policia da Província do 
Piauhy será especial , e não accumulará as funcções de 
.Juiz de Direito . 

.José Thomaz Nabuco de Araujo , do 1\Icu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça , 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em vinte oito de Setembro de mil oitocentos 
cincoenta c trcs , trigcsimo segundo da T ndcpendcncia e do 
Jmperio. 

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

José Thomaz Nabuco de ArrmJo. 
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........ 
COLLEC.ÇÃO DAS LEIS DO Ii\IPEIUO DO IHlASIL. 

1853. 

TmiO 17. PAnn: 2. • SECÇÃO 5[J. a 

DECRETO N.o ·I .239- de 30 de Setembro de 18&3. 

Ut•d w:. iwlo a quantia fi.rada para despe::, as de ff'}Jtl'senta
çiio do E11viwlo E.rl'lraordiuario e ilinistrv l'lrm)wlen
ciario em I 1 orlll,qal pelo /lccrclo N. o 9::>-'Í dt~ G de Abril 
de 18:'J2 a 11.80077:000 ao cambio de 27. 

Hei por l1em que a qnantia de quatorze contos c lrc
scnlos mil n~is fixada no Decreto numero novecentos cin
cocnta e quatro de ~eis de A hril de mil oitocentos cin
coenta c dou:-; para despezas de representação do Enviado 
Extraonlinílrio c Ministro Plenipolcnciario em Portugal seja 
relluzida a onze contos c oitocentos mil réis ao cambio de 
vinte c sele dinheiros esterlinos por mil réis. Antonio Pau
lino Limpo de 1\hren, Conselheiro d'Estado, 1\linistro c Se
cretario <I' Estado dos Negocins Estrangeiros, o tenha assim 
entendido, c faça executar. Palado do Hio de Janeiro em 
trinta de S1)tcmlJro de mil oitoccnto~ cincoenta c tres, tri
gesimo ~rguntlo da T ntlcpcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sna Magestadc o Imperador. 

Antonio l'aulino Limpo de Abreu. 

BEC.HETO N. • J . 2!t0 - de 30 de Setembro lle 1853. 

Crra lmma '/'hr'souraria de Fazrnda na Prori11rirt 
do l'm·amí. 

Em 'irtndc !la aulorisat.;fío conff'ritla ao Governo no 
Art. á. o da Lei N." íOá de :w tfp Agosto de 1853 , 
rfpi por hem decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica cn•ada 11a Provinda 1lo Paran;í huma 
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l'hesomaria de segunda ordem , c da quarta classe, eon
formc o Decreto N. o 870 de :22 tlc Novr!mbro de 185[, 
a rjtwl terá todas as ineumlwncias c attrihuiçõcs que 
competem ou vierem a competir ás mais Thcsonrarias 
da Fazenda. 

Art. 2. o A referida Thesouraria terá provisoriamente 
o numero de Empregados <JUC tcin a da ProYiueia de 
Goyaz, menos os Praticantes. ,... 

O Visconde de Paranú, Conselheiro d'Estado. Sena
dor do Impcrio, Prcsirkntc do Conselho de ~Iinistros, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negoeios da Fazrnda, 
c Presidente do Tribunal do Thcsonro Naeional, assim o 
tenha entendido, c faça executar. Palaeio do Hio de Ja
neiro em trinta de Setembro de mil oitocentos cincocnta 
c trcs, trigcsimo segundo da lndcpcudcncia c do Impcrio. 

Com a nubrica de Sua 1\Iagcst<~dc o Imperador. 

V i.,condc de Paraná. 



l 333 ) 

COLLEC<}ÀO D,\S LEIS DO HIPElUO DO BRASIL. 

18G3. 

Tü~IO i 7. PAI:TI:: 2. • SECÇÃO f> f>. 0 

DECHETO N. o 1. 2U - do 1.• de Outubro de 1853. 

Estabelece lwma CaJ>itania do Porto na Cidade de l'ara
nagmí da Prorincia do Paraná. 

Hei por bem. na conformidade uo Decreto numero 
lresenlos cincoenta c oito, úe quatorze de Agosto tlc mil 
oitocentos quarenta c cinco , Estubclceer hurna Capitania 
do Porto nu Cidade tlc l'aranagniÍ da Provinda do Paraná. 
l'edro d'Aicanlara Be\lcganlc, do Meu Conselho, l\Iinistro 
c Secretario d' Estado dos Ncgocios da Guerra , encarre
gado interinamente dos da l\larinha, assim o tenha enten
dido, e fac;.a executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
o primeiro de Outubro de mil oitocentos cincoenta c tres, 
trigcsimo segundo da Indcpendencia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lageslade o Imperador. 

Pedro d'Alcantara Bcllcgarde. 

DECHETO N. • i. 242 - do 1.• de Outubro de 1853. 

Lll arca o rrnn'mc n to do C are c rriro da cadéa da Yilla 
de Uuricury da Prorincia de Pernambuco. 

Hei pot· hem Decretar : 
Art. Unico. O Carcereiro da cadêa da Villa de Ou

ricury da Província de Pemambueo ter{t o ordenado an
uual de cem mil réis. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do l\lcu Conselho, 
Ministro e Secretario ti'Estado dos Negocios da Jusliç;~ • 



ilssim o teulw entendido, e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em o primeiro de Outubro de mil oito
centos cincoentil e trcs, trigesimo segundo da lndcp(~ll
dcncia c do lnl)wrio. 

Com a Huhrica de Sua M<~gcst<~dc o Imperador. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

1853. 
TO~lO 17. 

PAUTE 2.• SECÇÃO 5G. • 

ww ~·---------------------------------
DECRETO N." 'I. 2á3 - de 3 de Ouluhro dl~ 185:\. 

Collt'Nfe a 'f'lwodoro K lei t faculdade por trmpo de dois 
11111/0S Jllll'{f Jil'OCI'd!'l' l/OS 1':1:/ll/U'S C C:tp{OIY/f'lJI'S JIOS 

ftT/'1'110-~ minrnt!'s drrolutos r:risfl'ntcs IÍ.,. mm·gcns I' 

r'llll'e os rios-do Jlcio c da Fumrt{'tl.-110 distril'fo dr 
illml,fJIII'llliy rlo illullil'l'pio da Victoria, dll l'ro!'incia 
rio 1\spirito Santo. 

Altendendo ao que ~Je n~<fuer<~o TIH~odoro Kletl, e 
d<~ conformidade com o parecer da Seeçüo dos Negocios 
do Inqwrio do Conselho d'Estado, exarado em Cousulta 
de 23 (h~ Outubro de 185:2, com o <JUal Me confor
mei por Minha imme<liata Resolução <le 2!t do mez pro
ximo passado:. Hei por hem Conceder-lhe faculdade pot· 
l<~mpo de dois annos para proceder por si on por meio 
<le huma Companhia aos exames e explorações nos ter
renos minera<·s dc\'olutos existentes :ís margens c entre 
os rios--do Meio c da Fumaça-no dislrieln d<~ 1\langa
rahy do Munieipio da Victoria da Pt'O\'incia do Espirilo 
Santo, fiean,lo-lhe garanlido <Jualquer resultado de seus 
11·ahalhos, qnc dcverú set· apresentado , para ú vista do 
mrsmo tet· lugar a concessão c dcmarea<;ão de datas mi
neraes com as condições que se estipularem , c que fi
carão dependentes da npprovação do Corpo LPgislativo. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Imperio, 
assim o lenha entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio de ,Janeiro em tt·cs de Outubro de mil oiloccntos 
eincocnta e Ires, trigcsimo segundo da lndepcnrleneia c 
tio I m per i o. 

Com a J\uhrie<1 de Sua Mag<'stade o hnp~rador. 

/,ui: l'nlrn'r11 rf,} f'oulfo Fr'/'/'1!:.. 
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COLLEC~:Ao DAS LEIS DO IMPElUO DO BHASIL. 

:1853. 

TO~lü :17. PAT!tE 2. 0 SECÇÃO 57.a 

DECHETO N. o i. 2M) (') - de :13 de Outubro de 1853. 

illodijita algumas das condirücs do Decrrto 1T. o 1. 030 
de 7 de Agosto de :1852, Jielo qual j'oi concedido a 
Hduardo de ill ornay, e Alfredo de 111 ornay privclegio 
c.ulusico para a constnu·çilo da estrada de ferro da 
Cidade do Hecij'e tÍ Pm·oaftlo d'Agua Preta na Pro
l'incia de Pernambuco. 

Allendendo á representação que fizerão subir á !\linha 
Imperial Presença Eduardo de Mol'llay c Alfredo de l\lornay 
sobre a necessidade de SPn~m modificadas algumas das 
condições do Decreto N. 0 1. 030 de 7 de Agosto de 1852, 
pelo lfual Fui Servido conccdPr-lhes privilegio exclusivo 
para construcção de huma estrada de ferro na Província 
de Pemambuco por meio de huma Companhia de nacio
uaes e estrangeiros. 

Considerando as disposiçücs dos Arts. 1. o c 2. o do 
Decreto N. o 725 de 3 do corrente mez; c Tendo Ou
vido a Secçfw dos Negocios do lmpcrio do Conselho de 
Eswdo ; Hei pot· bem Dect·etm· : 

Art. :1. o A estrada de ferro, que pelo Decreto de 
7 de Agosto de 1852 deve começar na Cidade do Hecife, 
c terminar na Povoação d' Agua Preta, será levada até o 
Hio de S. Francisco, acima da cachoeira de Paulo Alfonso 
no ponto que se julgat' mais conveniente, depois das in
vestigações a que se deverá proceder. 

Art. 2. o H e approvada a planta da sobredita estrada 
lcrantada pelo Engenheiro l\1. A. BorLhwick, c apresen
tada pelos conccssiouarios ao Governo , com a dedara
~:fío porêm de qnc em lugat· de se dirigir a estrada á 
Povoação d' Agua Preta, deverá este primeiro lanço ter
minal' na coullneneia dos Hios Una c Pirangy, como pro
põe o mesmo Engenheiro. 
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Art. :to Se na constl'llecão <1<1 rslrada sr conhre<'l' 
alêm da <~ltcr<~ção na direcçãÓ da linh<1 de que falia o 
Artigo antecedente, <1 necessidade d<~ outras modificações 
na liuha traçada na planta, os couccssiotwrios, 011 a 
Companhia poderão por si 011 JHll' seus a~cntes ou pro
curadores, trar.et· sua represeutaçüo no ~Iiuistro c Sl'cre
tario d'Estado dos Ncgoeios do Impcrio, aeompanha<la 
da planta dos dPsvios d<1 dita linha, eom todas as cx
})licações convenientes; c o Governo rcsolvcr;í como me
lho•· entender. 

Esta rcprPsPn tação serú dirigida no Governo por in
termedio do ~linistro Brasileiro em Londres, ou do Pre
sidente da Província de Pernambuco, os quacs ajunta
rão logo ~cus pareceres. 

Art. lJ.• A con!iitrucção da estrada até á eonllucn
eia dos Hios Una c Pir<:~ngy será elfcctnnda srguntlo as 
condições que acompanhão o Decreto de 7 de Agosto do 
anno passado. c segundo as <~Iterações e os additamentos 
feitos a essas condições pelo prcsen te Decreto. 

Art. 5. • Quanto porêm á continuação da mesma 
estrada desde o Hio Pirangy até o Rio de S. Francisco, 
a construcção ficará dependente de novas estipulações en
tre o Governo c a Companhia, sem que se julguem obri
gatorias as condi~~ões expressas naquelle c neste Decre
to, licnndo entendido que em nenhuma hypothesc a Com
panhia tcrú o direito <lc reclamar do Governo garantia 
de juro pelas despczas que fizer com este prolongamento 
da linha. 

Assegurão-sc todayia desde jú á Companhia para essa 
continuação os favores das condições 7.•. s.a c 30.• do 
Decreto de 7 de Agosto de 1852, com as a ltcr;~çõcs fci
tns nos dons ultimos Artigos pelo presente Decreto. 

Art. o. o Para rcalisar o prolongamcn to da estrada 
da conlluencia dos Hios Una c Pirangy ao Hio de S. Fran
cisco, a Companhia deverá apresentar ao Governo o plano 
da obra, as plantas e todos os esclarecimentos necessa
rios, dentro de seis annos, contados do dia em que se 
abrir ao serviço tnthlico, todo o primeiro lanço até o Hio 
Pirangy. c quando o não faça dentro desse tempo per
derá por isso o direito á continuação da estrada, c o 
Go,·erno a podcrú contractar livremente com outro cm
prcsario ou Companhia. 

1\rt. í." SP o plano npn•srn1:1do par:-~ a constrnrl_'ão 
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tia t•strada n:io for ;~pprovado pelo Governo dt~nlro Plll 

qu;•tro annos contados da su;1 <•pn•st•ntaçüo, 011 se dt~ll
tro dt•sse Jll(·~mo prazo o Co\ci'IIO e a Companhia não 
dH•gan•nJ a hum ;~cconlo sohre as condições do contra
elo ; em amhos estes e:-~sos fical'iÍ igual111cnte perdido o 
din•ilo ;"1 continuação da estrada, podendo o Governo 
contracta-la livremente com outm Companhia ou empn~
sario, sem qtw os coueessiouarius, ou a Companhia por 
cll('s organisada possão exigir indemnisa~·:ío alguma a qual
<]uer titulo que st•ja. 

Art. 8 o A declaração do perdimento do direito nas 
hypolht•scs dcs dous Artigos antecedentes será feita sobre 
Resolução de Consulta do Conselho d'Estado. 

Art. 0." A disposição do Art R. o do Decreto de 7 
de Agosto do anno pa~sado, quanto aos trilhos, maehi
nas, carros, instrumentos c mais ohjeetos 1wcessarios 
para os trabalhos da eonstrucçiío fica ampliada a dez 
annos mais alem do prazo marcado para conclusão da 
ohra, e quanto á do carrão de pedra, ao espaço de 
sessenta aunos contados da data da fonnaçf10 da Companhia. 

Art. 10. A condição 12.• relat.iva ao telcgrapho ele
ctrico será executada de modo que haja sempre hum fio 
prOlll(ltO c disponirel para o serviço do Governo, l('ndo 
a Companhi~ a obrigação de vigiar, cuidar e conscnar 
o dito tio c os respectivos postes a expensas suas, cor
rendo porêm a administração por conta do Governo, ao 
qual compele nomear quem a deva exercer. 

Art. 11. As condições 1G.•, 17.', 18." c 10.• do 
citado Decreto de 7 de Agosto licão alteradas do modo 
seguinte: 

1. 0 O capital de que falia a condiçiío 10.• para o paga
mento do juro de que trata a condição 10.•, IH! lixado 
•·m oitocentas setenta e cinco mil cento vinte c trcs li
bras esterlinas, comprehendidas todas as despezas que se 
fizerem , de qualquer natureza que sejão, c 1lualrp1er ttue 
s!'ja a quantia em tplC importem. 

2. 0 Para regulnr o pagamenlo do juro em quanto a 
estrada não chegar ao seu termo, e o capital fixado 
nflo se presume ter sido empregado em sua totalidade, 
serú este di\irlido pelo numero de leguas, que a estrada 
ti\'et' desde o ponto de partida na Cidade do Hccife alé 
ú coullucncia dos Hios Una c Pirangy, e ú proporção que 
!iC for eonclnindo cada lluma das see<:iics da estrada pa-
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gar-se-ha o juro correspondente ao numero de leguas 
dessa seccão. 

3. 0 As. condições 16.• e 17.a ficão em vigor somente 
na parte relativa á despeza do costeio , e á receita para 
se calcular o rendimento liquido da estrada. 

h." A condição 18." continua em vigor, salvo na parte 
em que estipula o juw do capital despendido , devendo 
observar-se o disposto no § 1. • deste Artigo. 

Art. 12. Para a verificação assim da despeza do cos
teio da estrada, como da receita que se realisar, e igual
mente para a inspecção das ob1·as em relação á sua exe
cução, na conformidade dos planos approvados, o Go
vemo nomeará em Londres hum Director o qual será o 
:Miuistro Brasileiro alli residente, ou quem suas vezes fi
zer, e em Pernambuco hum lnspector da estrada, o qual 
será o Presidente da Província. 

Fica declat·ado que estes dous Empregados pelo sim
ples facto de suas nomeações são considerados revestidos 
dos poderes, que aqui se lhes outorgão, independente
mente de nomeação part.icular para este fim. 

Art. 13. O Director Brasileiro em Londres tendo 
todos os di1·eitos que compete:n aos membros da Dire
ctoria, será convidado para todas as sessões da mesma, 
assim como para os trabalhos de suas commissões. 

Art. ih. Para o exame dos livros, e em geral de 
quaesquer contas das quaes possa resulta!' onus maior no 
quantitativo do juro, o Director Brasileiro poderá nomear 
hum Delegado seu, o qual será hum Negociante dos mais 
acreditados da praça de Londres. 

Para este mesmo fim o lnspector da estrada de fel'ro 
em Pernambuco poderá nomear hum Delegado, o qual 
será hum Empregado da Thesouraria Geral de Fazenda, 
escolhido d'entre os de maior categoria. 

Se porêm se tratar de exames de machinas , ou da 
execução do plano da obra, os Delegados assim do Di
rector como do lnspector serão Engenheiros dos mais 
idoneos. 

Esta disposição não emharga que o Governo nomeie 
lnspectores especiaes para exercerem as funcções de que 
aqui se trata . 

.Art. 15. As condições 20.• e 21.a são substituídas 
pelas seguintes disposições: 

1. • Quando os diYidendos da Companhia excederem 
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a 7 3
/; por cento ao anuo, o excesso lle taes dividendos 

será n'partido igualmente entre o Govel'llo c a Companhia. 
2." O dinheiro assim recebido pelo Governo depois 

de deduzido dellc o montante dos p:tgamentos feitos á 
Companhia em razão da garantia do juro, se algum ti
wr havido , scrú empregado na compra de fundos pu
blicos Brasileiros, ou em acções da Companhia da es
trada de feno, como melhor julgar o Gorel'llo, e fur
marú com os juros accumulados hum fundo destinado 
para qual!pter pagamento futuro por conta da garantia 
do juro. 

3. a Quando tal fundo chegar· a h uma som ma igual 
a meio por cento do capital da Companhia, ruultiplie;Jdo 
})Cio numero de arHros, que ainda restarem do pri\ ile
gio , a deducçüo dos diviuendos cessar{t. 

!1.• Se uo fim dos noventa annos do pri\ilcgio, ou 
lfuando o Gorerno usar do direito que tem pela coBdi
~·üo 25. • de resgatar a estrada, ou em qualquPr tempo 
(1uc a Companhia declare renunciar á garantia do juro, 
houver hum excesso desta somma depois da detlucção tle 
todas as quautias pagas pelo Governo por conta da ga
rantia do juro, esse excesso· será dividido em tres par
tes, huma das quaes pertencerá ao Gorel'llo, e as outras 
duas á Companhia. 

Art. 1G. A condição 25• do Decreto de 7 de Agosto 
de 1852 § :2. 0 fica alterada do modo Sl'gttinle: 

O preço uo resgate será regulado pdo t<'rmo mcdio 
do rendimento liquido dos cinco annos mais rendosos dos 
ultimos sete. 

Art. 17. A faculdade concedida pela condi1;üo 30. a 

tlo Decreto citado de 7 da Agosto ue !!X piorar' e la\Tar 
minas de metat's, serú executada de modo que nüo seja 
distrahida quaulia alguma do fundo capital da Companhia 
destinado para a construcção c costeio da estrada de ferro, 
e não se confundão os interesses c as Admiuistraeões ou 
Dircctorias de huma e outra empresas. . 

Art. 1tl. A Companhia em conformidade da ultima 
parte da condição 31. a do mesmo Decreto Ire obrigada 
a apresentar ao Governo os planos c systemas de que 
alli se faz men~·ão, para a competente approvação. 

Fica entendido que no interesse da Companhia, assim 
como no do Govemo, a Companhia tcrú o direito de 
substituir, precedendo <tppro\'açüo do Gorcrno, qualquer 
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modo de tracção ou impulso que possa ser inventado, 
ou descoberto, em vez das locomotivas actualmcnte em
pregadas, oiT<•recrn!lo ao menos ignaes vantagens de se
gurança, rrgularida<le, lelocidade c economia, ou para 
toda nu p<HLP da linha. 

Esta disposiçfto comprehendc, dadas as referidas·cir-
run!'tancias, :1s alterações <IUe forem convenientes nos 
systrmas dos trilhos, carros c mais objPctos da estrada 

de fprro. 
Art. 1\l. A condição 3lt.• fica modilicada da ma-

neira seguinte : 
1.0 Se o dcsacconlo entre o Governo c a Companhia 

recahit· sobre os planos, ou cxecnçfto da obra n<~ parte 
scicntilica, nomcarfto por comnnnn accordo tres Enge
nheiros, c quando nfto possão combinar nessa nomea
ção, cada h uma das partes nomeará hum EngPnhciro, 
e quando os dous assim nomeados divergirem na deci
são, o Governo, por intcrmcdio do Director Brasileiro em 
Londres, escolherú o Presidente <·fl·ectiro, ou hum dos 
ex-Presidentes do Instituto dos Engenheiros civis de Londres. 

2." Se porêm a divergrncia versar sobre direitos c 
deveres e seus respectivos interesses, a questão ~erá de
cidida ddinitiramente por tres arllitros, hum <.los quaes 
será nomeado pelo Gov<'l'llO , outro pela Companhia, e 
o terceiro por accordo uc ambas as partes. 

3. o Se porêm nfto concordarem na nomeação deste 
tercl~iro arbitro, o Governo Imperial apr<'scntarú tres no
mes escolhidos dentre os Conselheiros ti' Estado, c a Com
panhia outros tres nomes, destes seis se tirará por sorte 
hum, cujo voto serú decisivo. 

lt. o Quando aconteça que os trcs arbitros nomeados 
por commum accordo, ou seja na hypothesc do ~ 1.

0 

ou 
na do 2. 0 , divirjão enti·e si, tcrú voto decisivo no pri
meiro caso o Presidente ou o ex-Presidente do Instituto 
dos Engenheiros civis de Londres, e no segundo hum 
ar h i tro sorteado pela fórma declarada no § 3. 

0 

5. • O acto <lo sorteamento scrú praticado em Londres 
sob a presidencia do Ministro Brasileiro , c em presença 
dos membros da J)irectoria, os quaes assignarfto junta
mente com ellc o termo que se lavrar. 

ü.• Quando para a decisão de qualquer questão for· 
neccssario o arbitramento, h uma das partes fará aviso á 
outra dessa necessidade, e do nome do arbitro escolhido. 



Se dentro de trinta dias da data do aviso, a outt·a pm·tc 
deixar não só de nomear o seu arbitro, como ainda 
de o communicar á primeira , o ponto da questão será 
considerado como concedido em favor desta pela parte que 
assim ficou em falta. 

Art. 20. A Companhia transportará gratuitamente 
em qualquer tempo , e em qualquer direcção as Irmãs 
de Charidade em wagons de primeira classe, e cada an
no, durante os cinco primeiros auuos, da costa para o 
interior em carros de terceira classe, mil e quinhentos 
colonos, que tiverem obtido concessões de terras, sendo 
distribuídos em porções convenientes, e tendo o Governo 
dado á Companhia aviso previo. 

Art. 21. O prazo de hum anno marcado na ultima 
Jl<lrte da condição :1. • do Decreto de 7 de Ago~to, para 
a formação da Companhia, começará a coner da data 
do presente Decreto. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
l\Jinistro c Secretario d'Estado dos Negocios do Irnpcrio, 
:~ssim o tenha entendido, c faça exectllar. P;~lacio do 
Hio de Janeiro em treze de Ontubi'O de mil oit'Jcentos 
cincoenta e tres, t1·igesimo segundo da Independencia c 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra:. 

DECRETO N. o 1. 2á6 - de 13 de Outubro de 1853. 

Approva os Estatutos da Companhia da estrada de frn·o 
de Pernambuco desde a Cidade do Recife até 

o Rio de S. Francisco. 

Tomando em consideração o que Me representárflo 
Eduardo de Mornay c Alfredo de Momay, a qurw Fui 
Servido Conceder o pri\·ilegio da construcção da estt·ada 
de ferr(\ desde a Cidade do Hecife até o Hio de S. Frnn
cisco por meio de huma Companhia de Nacionaes c Es
trangeiros, pedindo-~!e a approvnção dos Estatutos para 
a mesma Companhia , e om·ida a Secção dos NFgoeios tio Im-



perio do Conselho d'E~t;Hio: Hei por bem approvar os referi
dos Estatutos, que com este baixão, assignados por Luiz Pe~ 
dreim do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c 
e Secretario d'Est;:~clo dos Negocios do lmperio , que as
sim o tenha entendido, c f<:~ca executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em treze de Ou.tubro de mil oitocentos cin
coenta e tres, trigesimo segundo da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Su<:~ Magestade o Imperador·. 

/,uiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Estatutos da Companhia da estrada de {nTo de Per
nambuco desde a Cidade do Rfnjc até o Uio de S. 

Francisco approvados pelo Decreto tiNta data. 

Art. l. o Organisar-se-ha hum a Companhia ou So
ciedade anonima intitulada -Companhia da Estrada de ferro 
de Pernambuco desde a Cidade do Recife até o Rio de S. 
Francisco- com o fim de construir h uma estrwla de ferro, 
que deverá partir do porto do Hecife e terminar· no nivel 
superior daqnelle rio acima da cachoeira de Paulo Alfon
so , em conforrhidade das condições annex.as ao Decreto 
N. o 1. 030 de í de A gosto de 1852 , c do contt·act.o ce
lebrado na mesma data entre o Governo de Sua Magestadc 
Imperial c os Ernpresarios fundadores Eduanlo de Mor
nay c Alfredo de Mornay, com as alteraçõPs e <:~clditamen
tos constantes do Decreto c do contracto datados de hoje. 

Art. 2. • Os Decretos c cotltr<:~ctos mencionados no 
Artigo antecedente, formarão parte dos presentes Estatutos. 

Art. 3. • Os ncgocios da Comp<~nhia serão dirigidos 
por huma Directoria composta de cinco até nove membros 
alêu: dos fmHI<:~dores , segundo o disposto na ultim;:~ p<:~rtc 
do Art. 32, c .por hum Superintendente de nomeação da 
Directoria , o qual residirá em Pernambuco. 

Art. IJ. • A sédc da direcção geral da Companhia será 
na Cidade de J.ondres. 

Art. 5.• A mesa dos Dircctorcs podcrú clerat' o nu
mero de seus membros ao maximo alllorisado uo Art. 3.• 

Art. G. o A estrada de ferro começ<:~r{t em hum ponto 
cotn-cnientc do porto do Jlccifc n;:~ ProviiH:ia de Pt>rn<:~rn
but:o, c terminar<i no Rio de ~. Fraueisco ari111;1 da e:1-



choeira de Paulo Affonso, em luga1· proprio para encontrar 
a uarcgação daquelle rio no seu nivcl superio1·. 

Art. 7.• A Companhia prinripiar:í de~de j{1 a secção 
da linha comprehendid:~ entre a <.:idade do Bceifc c :1 con
fluencia dos rios Una c Pirangy: seu c:~pital serú limitado 
em relação ú quantia necessaria par:~ construi1· c pôr em 
seniço effcctivo esta secção, incluid:~s todas :~s dc3pcws 
da administração, das oílicinas, de machinismo e mais 
annexos, durante o tempo da sua construcçfío. O c:~pital 
para este fim he fixado em noveeentas mil libras esterli
nas, e representado por acções ele vinte libras c:~da huma. 

Art. 8.• O c:~pital da Companhia poderú ser aug
mentado para a construcção dos caminhos lateraes .• que 
for autorisada p:~ra fazer, assim como para continuação 
da linha principal alêm da conflucncia dos dous rios Una 
e Pirangy, onde termina a primeira secção da estrada , 
pela maneira indicada nos Arts. 51 e 52. 

Art. 9." O augmento do capital da Companhia de que 
se falia no Artigo anteccclente, terú lugar por huma re
solução da J>ireetoria, approvada em Assemhléa geral dos 
accionistas, e poderú efl"ectuar-se ou por emissão de aeções, 
cautelas, ou obrigações, ou por meio de emprestimos, 
conforme as necessidades da mesma Companhia. 

Art. 10. Na distrilluicão das accões será reservada 
a quinta parte destas para ·serem tom~das no Brasil. Se 
porêm depois de aberta subscripção, fiear por dispor maior 
numero de acçõcs no Brasil do que em Londres. em re
lação ao que for destinado para cada hum destes luga
res , serão remettidas á praça de Londres as que resta
rem , para ahi serem vendidas : o que se n•petirá todas 
as vezes que se reconhecer que coutinúa a <!pparecer esta 
desigualdade nas suhscripções. 

Art. 11. A organisação definitiva da Companhb terá 
lugnr desde a data da primeira reunião dos accionistas 
em Londres, depois da approvação destes Estatutos pelo 
Governo Imperial: esta reunião deverú sei' communicada 
ao .Ministro do Brasil em Londres. A sua duraeão será a 
mesma que a da concessão , salvo se o Govcn;o usa1· do 
direito de resgatur as obras antes da expiração do prazo 
do privilegio, conforme as disposições do Artigo 25 do 
Decreto de 7 de Agosto de 1852. 

Art. 12. A Companhia poder;í effeetnar cont1·actos 
com empreiteiros ou contraetadorcs de estrad<1s de ferro 
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idoneos , para a construcção da linha e para supprimen
to do trem movediço, e de todas as mais pertenças ne
cessarias pnra que possa prestar serviço ao publico; e os 
ditos empreiteiros ou contractarlores ficarão obrigados a 
l'OIIH'çar c acabar todas as obras dentro dos prazos es
tipulados em seus n·spcetivos contractos, ficando elles 
com toda a liberalidade de escolher as pessoas que hão 
de empregar no seniço particular de que se cncarrcgão. 
Estes coutraetos celebrados entre a Companhia c os em
preiteiros, ou coutractadores, não a cxonerão das obriga
ções que clla contrahc para com o Governo Imperial. 

Art. 13. Nomcar-se-ha provisoriamente huma Direc
toria composta de cinco membros pelo menos , c sua 
pcnnanencia dependerá da approvação da primeira Assem
bléa geral dos aecionistas. Ella servirá até linalisar-se hum 
anuo depois da abertura da linha. 

Sua gratificação he fixada em duas mil libras ester
linas por anuo , repartidas entre os seus membros como 
á Directoria apromer. 

Art. 1lJ. Cada membro da Directoria deverá possuir 
Jlelo menos cem acções , as quaes serão depositadas nos 
cofres da Companhia , c não poderão ser transferidas du
rante o tempc que senirem. Alêm das prescripções do 
Art. á á destes Estatutos, o membt·o da mesa da Directo
ria que não tiveÍ· pago as entradas sobre estas aq~ões den
tro de seis semanas , depois de vencido o prazo de seu 
pagamento, perderá o lugar que occupa como ])ircctor, 
pela simples vcri!icaçfto desta falta pela Dircctoria. 

Art. 15. A Directoria será revestida de plenos po
deres para dirigit• os negocios da Companhia. 

B.egulará tudo quanto diz respeito ao systema que de
''erá ser adoptado para segurar a prompta c etlicaz con
clusão das obras. 

Nomeará hum Superintendente residente em Pernam
buco, c lixará o seu vencimento. 

Contractará para o estabelecimento da estrada de fer
ro , as!>im como para o supprimento do trem mo,·ediço , 
o!licinas, machiuas e mais pertenças com os contracta
dores apresentados pelos fundadores, c segundo os preços 
constantes do orçamento, se ella os julgar em todos os 
sentidos pessoas idoneas e competentes com todas as cir
cunstancias para satisfazer as condições dos colltractos. 

PoJcrú coutrahir empt·cstimos quando julgar couve-



uieutc, até a importancia da lotalidatle das prestações 
que na occasião ainda se houverem de receber. 

llegularft a reserva , e mais fundos disponiveis. 
Poderú alienar e mandar alienai' pelo Superintenden

te residente em Pel'llamiHico os bens moveis ou de rai~ 
tpte se livercm tomado desnecessat·ios á Companhia. 

Farú com o Governo Imperial e com particulares to
dos os ajustc~s ou con vcnções que julgar con vcn ientes re
lativamente {, juncçfio ou passagem de outras linhas pelos 
trilhos da l:ompauhia. 

E Jinalnl!'nte representarú a Companhia, e poderá obrar 
em seu no11w, e decidit· todas as questões que não es
tiverem especialmente reservadas para a decisão das As
sembléas geracs. 

Art. 1ü. Em todas as suas deliberações a Compa
nhia se guiará pelas condições da concessão feita aos fun
dadores concessionarios pelo Governo Imperial do Bt·asil. 

Art. 17. As condições e o lugat· do pagamento das 
prestações de nora emissão de acções serão reguladas e 
determinadas pela Directoria. 

Art. H>. A Directoria apresentm·á hum relatorio da 
marcha dos negocios da Companhia em todas as Assem
bléas geraes, e tambem suhmetterú á sua inspccção as 
contas e os saldos. 

Art. 10. Findo, quando muito, hum anno depois 
de qualquer porção da linha estar aberta ao publico, e 
deste tempo em diante as contas deverão ser tiradas an
nualmentc, c a Directoria apresentará hum balancete, no 
qual devcrú haver huma conta da depreciação do trem 
movcdic;o , e dos outros bens da Companhia. 

Art. 20. Dos lucros realisados a Dircctcria deter
minarú o dividendo que julgar conveniente , e fixará mc
thodo, epoca c lugar do pagamento , devendo ell'ectuar
sc no Brasil o das acçõcs que forem tomadas no lmperio. 

Art. 21. A Directoria mar·cará a maneira porque hão 
de ser ell'ectuadas as transfet·eneias das acções quer na In
glaterra quer uo Brasil, assim como a da conversão de 
cautelas tiradas em nome da pessoa para cautelas ao por
tadot·; e determinar[! a importancia dos emolumentos, se 
os houver. 

Art. 22. A Dircetoria he nutorisada para cl<'ger de 
entre os seus membros hum Pre~idente e hum Vice-Pre
sidcnLP, 
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Art. 23. A Directoria poderá trabalhar , e suas de
liberações serão validas, estando presentes tres de seus 
membros. Em igualdade de votos o Presidente terã o de 
desempate. 

Art. 2ft. A Directoria se reunirá todas as vezes que 
os interesses da Companhia o exigirem ; e determinará a 
ordem das suas deliberações. As minutas das actas deve
rão ser registradas em hum livro apropriado para esse 
fim , c serão assignadas pelo Presidente. 

Art. 25. Quaesquer demandas que a Companhia pos ... 
sa tet· , deverfto ser intentadas em nome da Directoria pol' 
intPrmedio do seu Presidente. Se o processo tiver lugar 
no Brasil a Directoria incumbirá de o instaurar ao Supe
rintendente residente em Pernambuco: se porêm pela de
mora correr risco a acção segundo as Leis do lmperio ; 
nesse caso o Superintendente a poderá instaurar. Se a 
acção for intentada contra a Companhia, em Londres o 
será na pessoa do seu Presidente, e no Brasil na do seu 
Superintendente. 

Art. 26. Os contractos para serem obl'igatorios para 
com a Companhia, deverão ser assignados pelo Presidente, 
ou na sua ausencia por rlous membt·os da Dircctoria ; salvo 
aquclles que o Superintendente residente puder concluir 
em virtude das· faculdades a elle outorgadas por estes Es
tatutos, ou por ordem que tenha recebido da Directoria ~ 
pois então a sua assignatura serú sufficiente. 

Art. 27. No caso de fallecimento ou renuncia de 
hum Director, a Directoria nomeará outro para o sub
stituir. 

Art. 28. Findo hum anuo depois da conclusão das 
obras, a Assembléa Geral determinará o vencimento dos 
membros da Directoria. Daquelle tPmpo em diante no
mear-se-hão todos os annos dous membros novos para 
substitu:rem dous dos clfectivos que devem sahir : a 
sorte indicará estes ultimos, c os accionistas em Assem
bléa geral nomearão os dons primeiros. 

Art. 29. Os membros que sahii'em poderão ser ree
leitos. 

Art. 30. Os Di rectores em virtude de sua posição 
<:omo procuradores da Companhia não contrahirão qual
quer obrigação individual nos contractos que celebrarem 
por parte da mesma Companhia. Serão unicamente res-' 
ponsnv c is prla fiel execução de suas ohrigaçõe~;, 
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Art. 31. Os fundadores e coucessionarios cedem em 
favor da Companhia todas as vantagens contidas na con
cessão do privilegio para a construcção da estrada; assim 
como as rendas, terras e minas c todos os mais interes
ses que da dita concessão se originarem. 

Art. 32. Pela cessão do privilegio com todas as suas 
vantagens, pela concepção c organisação da empresa, por 
suas despezas, riscos c serviços futuros como Din•ctores, 
os fundadores c conccssionarios receberão : 1." no acto da 
transmissão do privilegio á Companhia quinhentas acções 
no valo!' de vinte libras cada huma, consideradas como 
se tivessem sido pagas todas as respectivas prestações; 2.• 
o mesmo vencimento que compelir aos outros Directorcs 
da Companhia. Alêm disto quando esLÍI'ercm em Ingla
terra tomarfto parte nas deliberações da Direcloria, na 'lua
lidade de membros natos dclla. 

Art. 33. O Superintendente residente receberá as suas 
instruccões da Directoria de Londres. 

H~mctterá todos os ~eis mezes hum relatorio á Direc
toria do adiantamento das obras, c de todas as occur
rcncias que disserem respeito á Companhia. 

Tratará com o Governo Imperial do llrasil sobre todas 
as questões que por ventura forem suscitadas; c commtmi
cará com as Autoridades locaes para renwver qualquer dif
ficuldade, c para sollicitnr a sua cooperação c intcrvençfto, 
quando for necesGaria para facilitar as operações da Com
panhia. 

Consultará o seu Advogado no llrasil sempre que for 
mister, e com especialidade em todas as questões lcgaes, 
no que disser respeito aos documentos precisos para a ac
quisição de terras de domínio publico, c para a desapro
priaçfto de terrenos particulares. 

Facilitará aos contractantes estrangeiros o ajuste de 
trabalhadores nacionacs , c os meios de supprimento de 
materiaes ncccssarios. 

Prestará caução sufliciente, a juizo da Directoria, pe
los dinheiros que por ventura possüo estar ú sna disposiçfto 
por conta da Companhia. 

E finalmente notificará aos a ccionistas residentes no 
llrasil , na devida fórma pelos jornae s publicos, quando, 
c como deverão ser pagas as prestações das suas acções. 

Art. 3/J, O Superintendente residente não contrahirá 



obrigação pessoal alg.uma pelos contractos que celebrar, em 
virtude do seu cargo, por conta da Companhia. 

Art. 35. A Assembléa geral ordinaria se reunirá to
!los os seis mezes, a saber, nos mezes de Abril e Outubro; 
assim como se reunirá logo que fot· conveniente depois que 
a Companhia se achar constituída por estes Estatutos. 

Ella será devidamente convocada pda Directoria por 
meio de annuncios em dons jornaes puhlicos em Londres; 
em duas occasiões differentes, a primeira hum mez pelo 
menos, e a sqr,unda vinte dias antes do dia da reunião. 
Serú presidida pelo Presidente da Dircetoria ou por outro 
membro eleito por ella p:ua esse lim. 

Al't. 36. Huma Asscmbléa Geral enteuder-se-ha legal
mente constituida c competente p::tra ddibcrar, quando mais 
de vinte aceionistas representarem por si ou por procmação 
acçõcs cujos valores subão ao menos á oitava parte do ca
pital da Companhia. 

Art. 37. A Assembléa geral, quando regularmente 
convocada , representa todos os accionistas. 

Art. 38. Hum possuidor de cinco acções he ipso facto 
membro das Asscmhléas geraes , c póde comparec1ll' e votar 
em pessoa ou mandar o seu procurador. 

Para ser aqmittido nas sessões <las Asscmhléas geraes 
- hc mister que o accionista deposite a sua cautela , ou pro

curação pelo menos com sete dias de antccedcncia nas mãos 
do Secretario, ou nas da pessoa que for designada pela Di
rectoria. 

Hum accionista tem hum voto por cada (~inco acçõcs. 
Nenhum accionista terá YOto pelas acções que não forem 

pagas, ou que tiverem prestações pot· pagar, e estas não 
estcjão satisfeitas nos prazos marcados. 

Os votos serão tomados po1· levantamentos de mãos, 
salvo quando cinco accionistns presentes pedirem cscrutinio 
secreto, ou que os votos sejão contados. 

Art. 3\J. Compete á Assembléa geral deliberar sobre 
qualquer proposição, c decidir todas as questões submettidas 
pela Directoria, on por membros da Assembléa, quando 
não sejão incluídas nas que estão especialmente reservadas 
para a Assembléa geral cxtraordinaria. 

Art. áO. Os herdeiros ou credores dos accionistas 
não pouerão debaixo de pretexto algum fazer embargar a 
propt·iedadc c objectos quaesqucr pertencentes á Compa
nhia, c nem ingerir-se de modo algum na sua administra-



ção; devendo limitar o exerctciO de seus direitos aos com~ 
petcntes assentos e entradas nos livros da Companhia , c 
nas actas dos trabalhos da mesa dos Dircctores. 

Art. á 1. As deliberações das Assembléas gct·aes serão 
decididas pela mnioria de votos dos membros presentes ou 
1·eprcscn ta dos. 

Art. á2. No acto da inscripção pagar-sc-hn a pri
meira entrada de lmma liura esterlina por cada acção. 

As '{)Utras entradas sPrão realisadas nas cpoc:~s e pela 
fórma !Jlie a Directoria determinar, devendo dar-~e sempre 
hum intervallo pelo menos de trcs mezes entre os pagamen
tos, cnda hum dos quaes j:unais excederit da quantia de duas 
libt·as. 

Taes pagamentos scriio precedidos por a nnuncios feitos 
na fónna da parte final do Artigo 35 em dons joruaes de 
Londres , no que pulllicar os actos officiaes do Governo no 
Rio de Janeiro, e nos de maior circulação da Bahia c de 
Pernambuco. · 

Art. lJ~. Nenhum assignante poderit ser considerado 
accionista da Comr1anhia sem que tenha satisfeito a pri
meira entrada. 

Art. !Já. O accionista que não realisat· a imporlancia 
de suas prestações no prazo marcado, pagarú alem do prin
cipal hum juro da mora na razão de cinco por cento ao 
anno, e se ainda assim as uão tiver satisfeito dentro de 
tres mezes alêm do dito tempo, a Dircctoria terá o dit·eito 
ou de declarar nullas e de nenhum valor as respectivas 
acções' ou de out·igar o pagamento dellas pelos meios legaes. 

O perdimento de taes acções serã verificado pela deli
beração da Directoria in~cripta em suas minutas , sem que 
seja mister qualquer outra formalidade. Neste caso as JH'CS

taçõcs que jú tiverem sitio pagas revertPriio in·c;c>gandmenh! 
em beneficio dos cofres da Companhia; e as acções exis
tentes nas mãos dos s1~us possuidores licarão sem valor al
gum, c poderão ser t;ullstituidas por outras, que a Di
rectoria julgue conveniente emittir. 

Art. h5. A posse de huma acção dá direito a huma 
parte proporcional nos bens e lucros da Compan hi~1. 

A inscripção ou posse de huma ou mais acções obriga 
necessariamente o seu possuidor a todas as disposições dos 
presentes Estatutos. 

Os direitos e obrigações pertencPutes a huma acção 
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depois de convertida em cautela na fónna do Art. 47, são 
iguoes e insepar<tV!~is das cautelas que conferem o titulo, 
cstejão ellas na posse de quem quer que for. 

Art. 46. A posse de cautelas tiradas em nome da 
11essoa do proprietario, nunca envolve maior· responsabi~ 
!idade do que a importancia d:ts acções representadas. 

Art. 47. As acções só podem ser transferidas depois 
de terem sido pagns as duas primeiras prestações. 

As cautelas em nome da pessoa do proprietario podem, 
em virtude de decisão da Assembléa ger·al ordinat·ia ou ex~ 
traordinaria, ser convertidas em cautelas ao portador, de
pois que igualmente estiverem satisfeitas as duas pr·imeiras 
prestações. 

As cautelas em nome da pessoa do proprietario só 
podem ser transferidas assignando o comprador e o ven
dedor por si ou por procurador huma declaração nos livros 
da Companhia , neste sentido. 

Art. lJ8. A approvação da Assembléa geral ás contas 
e balancetes aprcseutad()S pela Directoria absolve a esta 
inteiramente de qualquer· responsabilidade. 

Art. lJO. As resoluçõt~s da Assembléa geral em c()n .. 
formidad+~ com os preceitos destes Estatutos , obl'igão a 
Companhia eollectiva e individualmente sem reserva e sem 
appellação. 

Art. 50. Os trabalhos das Assemhléas geraes serão t·e
gistrados por· minutas , e assignatlos pelo Pt·esidente do dia. 

Art. 51. Con vocar-se-ha hum a sessüo extraonlioaria 
para se tratar da dissolução da Companhia; da venda 011 
cessão de toda a linha principal ou parte della, ou das 
lateraes pertencentes á Companhia ; do augmento do ca
pital da mesma para constwcção da estrada na sua con~ 
tinuação alêm do Rio Pirangy , assim como das linhas 
lat.eraes ; e finalmente para se modilicar·em estes Estatutos. 

An . .5.2. Couvoc;u-se-ha huma sessão geral extraor
dinaria pela mesma fúrma das Asscmbl{~as ordinarias , todas 
as Yezes que a Dircctoria o julgar conveniente , assim 
como sempre <jlte o exigirem Yinte acciouistas, que re
presentem pelo menos huma <lecima parte do numero das 
acções que confen~m o direito de votar. Esta requisi
ção dos acciouistas deverá ser acompanhada de huma ex
plicação em termos claros c preciws do fim da reunião. 

Na primeira convocação de huma Asseml>léa ge1al ex
traonliuaria para dar valillallc ás suas deliberaçõis , será 



( 332 ) 

mister que cstcjão presentes tantos accionistas quantos re
presentem pelo menos huma terça parte do capital da 
Companhia. 

Se na primeira convocação não houver numero suf
ficicnte , clla. será adiada por hum mez. As deliberações 
serão então validas, seja qual for o numero dos accionis
tas presentes ou acções representadas. 

Quando huma sessão gf~ral cxtraorclinaria convocada 
em cousequcueia da requisição de vinte acciouistas , não 
se realisar por causa de nito haver numero sutlicientc de 
acções representadas , a reuniflo adiada não terá lugat· , 
salvo se for novamente requisitada em tempo competente. 

Art. 53. A sessão geral ex traordinaria que for con
vocada com o fim de modificar os Estatutos, será an
nunciad:' em dons jornaes de Londres, no que publicar 
os actos officiacs do Govcmo do Rio de Janeiro , e nos 
de maior circulação da Bahia e de Pemambuco, pelo 
menos huma vez por mez por espaço de hum anno antes 
da epoca da reunião. Para isso deverá havet· requisição 
assignada por cincoenta accionistas que representem a 
quinta p;~rte do capital da Companhia que dá direito a 
votar, e para serem validas as deliberações da reunião, 
deverf10 estar presentes tantos accionistas quantos repre
sentem pelo menos metade do capital da Companhia. 

Se na primeira sessão não houver numero sufficien
te, a reunião serú adiada por seis mezes; e neste caso 
os annuncios deverão continuar mensalmente nos jornaes 
até a segunda reunião; c esta será competente para deli
berar se estiverem presentes accionistas em numero tal que 
representem huma quarta parte do capital da Companhia 
que dá direito a votar; c se não houver numero suffi
cicnlc será adiada indeterminadamente. 

Art. 5!s. Nas sessões cxtraordinarias não se poderá 
adoptar rrsolução ~:Jgnma soht·e ohjPcto estranho aos ar
tigos contidos no prog-ramma dos lr<dJalhos do dia, es
pecificado no annuncio que convoca a reunião. 

Art. fí5. Não poderá ser Direclor o accionista que 
exercer emprego de confiança da Companhia , ou for in
teressado directa on indirectamentc em algum coutracto 
com ella; (' o Din·ctor que aceitar algum desses empre
gos, ou adquirir algum desses interesses perderá o lugat• 
de membro da Directoria. Esta di~posição não compre
hcnde os Di rcclores fundadores. (Art. 32). 
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Art. 56. Todas as contestações que se suscitarem 
entre os memht·os da Companhia relativamente a uegocios 
desta, serão resolvidas amigavelmente por urbitros, cujas 
decisões não terão appellação. Cada hum dos cmJLendo
res nomeará hum nrhitro ; e no caso de não concorda
rem os dons escolhidos , Pstes designarão ·hum terceiro 
pnra desempatar. Se as nomeações não forem feitas pelas 
partes ou pelos arbitros dentro de quinze dias depois de 
11ara isso intim:1das , o serão pelo Presidente d:1 mesa dos 
Directores a pedido de huma das partes. 

Art. 57. Na expit·ação do pr:1zo da Companhia, ou 
no caso de su:1 dissolução em qualquer tempo e por qual
quer causa qne isto aconteça, :1 A ssembléa geral sobt·c 
proposta da mesa dos Directores determinará o modo 
porque dr>verá ser feita a liquidação dos seus negocios. 

Art. 58. Na expiração da concessão, os fundos pro
venientes da liquidaçüo dos negocios da Comp:1nhia, do 
saldo do fundo tle reserva ou amortisação , ou do saldo 
que possa existir em poder do Governo, segundo as con
dições da concessão , serão empregados antes de serem re
partidos entre os acciouistus, na satisfaçüo das obrigações 
que a Companhi:1 tenha contrahido para com o mesmo 
Governo. 

Art. 59. Tódas :1s resoluções das reuniões ordinarias 
ou extraordinarias deverão conformar-se sempre com as 
condições e estipulações do privilegio concedido pelo Go
verno Imperial do Brasil. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1.3 de Outubro de 1.853. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO li\IPEHIO DO llllASIL. 

1853. 

TOMO 17. PARTE 2. a SECÇÃO 53. I 

DECRETO N.• 1. 2á7 --de 17 de Outnbro de 1853. 

Autorisa o Prcsidrntc da Prorincia do Rio Crande do 
Sul para de.~lacar até duas mil praras da Cuarda 

1V aciona!, a fim de nu.Tiliarcm a tropa de tinha. 

Atl.endendo á necessidade de provrr á segurança da 
Ft·onteira da Província do Hio Grande do Sul, em razão 
dos nltimos acontecimentos da Republica Oriental. os 
quaes podem tamhcm exigir a prestação do auxilio , á que 1 

por virtude do Tratado de doze de Outubro de mil oi
tocentos cincoenta c hum, hc o Governo do Brasil obri
gado para com o tlaquella Hepublica : Hei pot· bem, de 
conformidade com a di~posição do Artigo terceiro <la Lei 
numero seiscentos quarenta e oito de- dezoito tlc Agosto 
de mil oitocentos cincoeuta c dons, Autorisar o Presi ... 
dente da refe1·ida Província para destacar até duas mil 
praçtls da Guarda Nacional • a fim de auxiliarem a troptt 
de linha. Pedro d' Alcantara llellegarde, do Meu Conse .. 
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Gúer
ra, o tenha assim entendidó , e expeça os despachos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Ou
tubro de mil oitocentos cinco~nta e tl'es, trigesimo se
gundo da lndepenrlencia e elo Impcrio. 

Com a Hnbrica de Sua Magestade o Imperador. 

I' edro d' Alcnn tara Bdlcgarde, 



DECHETO N. 0 i. 2lt8- de 17 de Outubro de 1853. 

Coucede a José da jJf aya c Fredaico Augusto Pam
plona privilegio e.Tclusiro po1· dez annos para em todo 
o lmpcrio firbricarem, renderem c importarem car
ros denominados-Jilaya-moridos por hum systema de 
rodas de inreurüo do primeiro supplicantc, c appli
carrm a quaesqucr outros rchicufos o mesmo .~ystcma. 

Attendendo ao que Me requererão José da Maya c 
Frederico Augusto Pamplona, e de acordo com o parecer 
da Secção dos Ncgocios lmperio do Conselho d'Estado 
exarado em Consulta de 17 do mez proximo passado , 
com o cpwl l\le conformei por Minha immediata l\cso
lnção do primeiro do corrente mez: Hei por bem, nos 
termos da Lei de 28 de t\gosto de 11:\30, Conceder-lhes 
privil<'gio exclusivo po1· dez annos para em todo o lm
pPrio fabricarem, venderem c imporlarcm carros dcno
minados-Maya-movidos por hum systema de rodas de 
invenção do primeiro supplicante, e applicarem a quaes
qucr outros vehiculos o mesmo systcma, de que juntão 
os competentes desenho e descripção, que licão archi
vados no Archivo Publico. Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz, do 1\leu Conselho, Ministro e Seeretal'Ío d'Estado 
dos Ncgocios do lmpcrio, assim o tenha entendido, e 
faca executar. Palacio do 1\io de Janeiro em dezasete 
de. 0utuhro de mil oitocentos cincoenta e tres, trigesimo 
s1~g undo da lndependencia c do lmperio. 

Com a H.ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra;. 

DECHETO N." i. 2l&H - de 17 de Outubro de 1853. 

A ugmmta a gratifira!'tlo do Chefi: de Policia do :lllllli
cipio da Cârte. 

Hei por bem , Usando da autorisação que Me con
fere o Artigo vinte cinco da Lei numero setecentos e deza· 
rHlVC' dP 'intf' SPtP do mPz pas~:tdo . EIPYar a dois con-
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tos e qu;tlrocentos mil réis a gratificação annual do Ch('fe 
de Policia do Município da Côrte. José Thomaz Nahuco 
de Araujo , do Meu Conselho , .Ministro e Secretario de 
Estado uos Negocios da Justiça, assim o tenha entendi
do, e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em dcza
sete de Outubro de mil oitocentos cincoenta e tres, tri
gesimo segundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECHETO N. 0 1.250- de 17 de Outubro de 1853. 

Augmenta o ordenado do Juiz Municipal e de Orphlios 
do Termo da Parahiba do Sul da Provinda do 

Rio de Janeiro. 

Hei pot· bem , Usando da autorisação que Me confere 
o Artigo undecimo, paragrapho undecimo da Lei numero 
seiscentos vinte c oito de dezasete de Setembro de mil oi
tocentos cincoenta e hum , Elevar a oitocentos mil réis 
o ordenado aunual do Juiz Municipal e de Orphãos do 
Termo da Parahiba do Sul da Província do Rio de Janei
ro. José Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, 
l\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido , e faça executar. Palacio do Ri o 
de Janeiro em dczasete de Outubro de mil oitocentos cin
coenta c trcs , trigesimo segundo da lndcpendencia c do 
lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Tltomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.• 1.251- de 17 de Outubro de 1t>53. 

Augmcnta o ordenado do Juiz Municipal r de Orpfuios 
do Termo de Pimhy da Província do Rio de Janâro. 

Hei por bem , Usando da autorisação que Me con
fere o Artigo undecimo , paragrapho undecimo , da Lei 
numero seiscentos vinte e oito de dezesete de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta c hum, Elevar a oitocentos 
mil réis o ordenado annual do Juiz Municipal c de Or
phãos elo Termo de Pirahy ela Província do Rio de Ja
neiro. José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
l\lin istro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido, c faca executar. Palacio do PtiO !le 
Janeiro em dezasctc de Outubi·o de mil oitocentos cincocnta 
c trcs, trigesimo segundo da Independencia e do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José T ltomaz N abuco de A raujo 

DECRETO N. • 1 . 252 - de 17 de Outubro de 1853. 

Augmenta o ordenado do Juiz lllunicipal c de Orpluios 
do Termo de Angra dos Reis da Província do· 

Rio de J mzciro. 

Hei por bem, Usando da autorisação que l\le confe
re o Artigo undccimo , paragrapho undecimo da Lei nu
mero seiscentos vinte e oito de dczasete de Setembro de 
mil oitocentos cincocnta e hum , Elevar a oitocentos mil 
réis o ordenado annual do Juiz Municipal e de Orphãos 
do Termo de Angra dos Reis da Província do llio de Ja
neiro. José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho • 
Ministro e Secretario (l'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
f!r~ ,Janeiro .-m dPzasctc de Outubro de mil oitocentos cin-
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cocnta e tres, trigesimo segundo da Indcpcndcncia c do 
lllljlCI'ÍO. 

Com a Huhrica de Sua Magcstade o Imperador . 

.1 n.\'1~ Thomaz JVaúuco de Araujo. 

----~----

DECHETO N. o 1 . 253 - de 17 de Outubro de 1853. 

A ugme11ta o ordenado do Juiz Jlunici}Hrl (' de Orplulos 
do Termo de Jrora Frifmrgo da Prorincia 

do Rio de Janeiro. 

Hei por hem , Usando da autorisação que l\ic confe
re o Artigo undecimo, paragrapho undecimo, da Lei nu
mero seiscentos c vinte oito de dczasete de Setemhro de 
mil oitocentos cincoeuta e hum, Elevai' a oitocentos mil 
réis o ordenado annual do Juiz Municipal c de Orphãos do 
Termo de Nova Frii.Jurgo da Província do Rio de Janei
ro. José Thomaz N<~huco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estado dos Ncgocios do Justiça, 
assim o tenha entendido, c fuca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dezasetc de O;lluhro de mil oitoccutos 
cincoenta e tres, trigesimo segundo da lndcpendeneia c do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jose Tlw1mzz lVaúuco de Araujo. 

DECRETO N." 1. 25!J de 17 de Outubro de 1853. 

Augmenta o ordenado do Juiz !1/unicipa! dos Termos 
reunidos da Capüal, Santo Amaro, e Paranahiúa 

da Provinda de S. Paulo. 

Hei po1· hem, Usando da autorisação que Me con
fere o Artigo undecimo, paragrapho undccimo da Lei un
mcro seiscentos vinte oito df~ dt•zasete de SetPmhro dP 
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mil oitocentos cincoenta c hum, Elevar a seiscentos mil 
réis o ordenado <~nnual do Juiz Municipal dos Termos rcu
uidos da capital, Santo Amaro, c Paranahiba da Província 
de S. Paulo. José Thomaz N abuco de Araujo, do 1\Icu Con
selho, Ministro e Secretario d'Est<~do dos Negocios da Justi
ça, <Jssim o tenlw entendido, e faça cxecutat·. Palacio do 
Rio de .Janeiro em dezasetc de Outubro de mil oitocentos 
cincoenta c trcs, trigesimo segundo da lndependencia c 
do lmperio. 

Com " Rubrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

José T ltomaz i\' abuco de A mujo. 

DECHETO N. o L 255- de 17 de Outubro de 1853. 

Augmenta o ordenado do Juiz de Orpluios dos Termos 
reunidos da Capital, Saulo Amaro , e Parana!ziba 

da Província de S. Pauto. 

Hei por bem , Usando da autoris<~çiío , que l\lc con
fere o Artigo undecimo , paragr<~pho undecimo , da Lei 
numero seiscentos vinte oito de dezasetc de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta c hum , Elevar a seiscen
tos mil réis o orden<~do annual do Juiz de Orphãos dos 
Termos reunidos da Capital , Santo Amaro, c Para
nahiba da Província de S. Paulo. José Thoma:~; Nabuco de 
Ar<~ujo, do Meu Conselho , Ministro c Secretario d'Es
tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido, 
c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasetc 
de Outnbro de mil oitocentos cincoenta c tres, trigcsi
mo sPgnndo d<1 lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz JY aburo de Araujo. 
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DECHETO N. o i. 256- de 17 de Outubro de 1 R53. 

Augmenta o ordenado do Juiz ll/unin]Jal e de Orplulos 
do Termo do Bananal da Província de S. Paulo. 

Hei por bem, llsando da autorisação que Me con
fere o Artigo undccimo, parilgrapho undecimo, da Lei 
numero seiscentos vinte oito de dezascte de Setembro de 
mil oitocentos cincoenta e hum, Elevar a hum conto de 
réis o ordenado annual do Juiz Municipal e de Orphãos 
do Termo do Bananal da Província de S. Paulo. ,José 
Thomaz Nabueo de Araujo , do l\Ieu Conselho , Ministro 
c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , assim o te
nha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dczasete de Outubro de mil oitocentos cincoenta e 
tres, trigesimo segundo da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua l\1agcstade o Imperador. 

José Thomaz N abwo de Anmjo. 

DECHETO N. • 1. 257 - de :17 de Outubro de 1853. 

Marca a grati(icaçtio do Chefe de Policia da Proância 
do Pamnd. 

Hei }lOl' bem , Usando da autorisação que l\Ie confere 
o Artigo vinte cinco da Lei numero setecentos e drzanovc de 
vinte sete do mez passado, Marcar para o CIH'fc de Policia da 
Província do Paranú a gratificação annual de hum conto 
c duzentos mil réis. José Thomaz Nabuco de Araujo , do 
Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido , c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Outu
bro de mil oitocentos cincoenla c trcs, trigcsimo segun
do da lndepcndcncia c do Impcrio. 

Com a Huhrica de Sua l\lagestade o Imperador. 
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COLLEC<}ÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 17. PARTE 2.' SECÇÃO 59. a 

DECRETO N. o 1. 258 - de 21 de Outubro de 1853. 

Separa a Vara de Orphilos da illunin'pal do Termo da 
Cachoeira da Prorincia da Bahia. 

Hei por hem separa•· a Vara de Orphãos da Munici
pal do Termo da Cachoeira da Provincia da Bahia , fi
cando assim revogado o Decreto numero seiscentos oiten
ta c seis de vinte quatro de Julho de mil oitocentos e cin
coenta, qne os havia reunido. José Thomaz Nabuco de 
Araujo , uo Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Esta
do dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha entendido, c 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e hum 
de Outubro de mil oitocentos cincoenta e tres, trigcsimo 
segundo da Independcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Thomaz 1Yafmro de ,ü·m~jo. 

DECRETO N. • 1. 250- de 21 de Outubro de 1853. 

Dâ nova organisaçüo ti (;uarda N aciona! dos Municipios 
da Chapada c lliachüo da Proância do !llaranluio. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da Provincia do 
.Maranhão: Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. u Fica crcado nos Municipios acima referi
dos hum Commando Superior de Guardas Naeionaes, o 
qual comprehcndcrá no l\lunicipio da Chapnda hum Ba
talhão de Infantaria de quatro Companhias com a desi
~nnção tlc prinwiro, e no do Riachão outro Batalhão clP 



Infautaria de oito Companhias com a dcsigna~ão de se
gundo, ambos do serviço DCLivo. 

Art. 2. 0 As pr<~ç<~s qtwlilicadas na reserva naquellcs 
Municípios scrfto distrihuid<~s pelas Companhias dos Bata
lhões do seniço acti\o dos rcspecti\os Municípios. 

A r L. 3. o Os Batalhões tcrüo suas paradas nos luga
res que lhes forem marcados pelo Presidente da Provín
cia , na conformidade da Lei. 

Jos<l Thomaz Nabuco de Araujo, do !\leu Conselho, 
l\linislro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça , 
assim o tenha entendido, c fi1ça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte c hum de Outubro de mil oito
centos cincoPnta c trcs, trigesimo segundo da Independen
cia c do Imperio. 

Com a Tiuhrica de Sua !\Ia;;estadc o Imperador. 

J rm1 Thomaz tYalllftO df' A r a ujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TO~IO 17. PAP.TE 2. • SECÇÃO 60. 3 

DECRETO N. • 1. 260 - de 2G de Outubro de 1853. 

Augmenta o rencimento do Carcereiro da Cadêa da Vil/a 
de !\'ora Frilmrgo da Prorincia do Rio de J anciro. 

Hei por bem Elevar a cem mil réis o vrncimento 
annual do Carcereiro da Cadêa da Villa de Nova Fri
burgo da Província do llio de Janeiro, que lhe fôra 
marcado no Decreto numero duzentos sessenta c sete de 
vinte oito de J<~neiro de mil oitocentos quarenta e trcs. 
José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 1\li~ 
nistro c Sec1·etario d'Estado dos Negocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte c seis de Outubro de mil oitocentos 
cincoenta c tres , trigcsimo segundo da lndependencia c 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestadc o Imperador. 

José Thoma;; 1Yabwo de Araujo. 

DECRETO N. o 1. 261 - de 2ü de Outubro de 1853. 

Crea o Lugar de Amanuense do Chefe de Policia da 
Procincia do Paranâ, e marca o respect il'o ordenado. 

Hei por bem, para execução do Artigo oitavo da 
Lei de trcs de Dezembro de mil oitocentos quarenta c 
hum, crear o Lugar de Anwnuense do Chefe de Policia 
da Província do Parnná com o vencimento annual de 
quatrocentos mil réis, que dependerá da approvação da 
Assembléa Geral , na conformidade do citado Artigo . 
• José Thomaz Nahuco de Araujo, do !\leu Conselho. Mi-
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nislro e Sect·etario d'Estado dos Ncgocios da Justiça , 
assim o tenha entendido , c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte c seis de Outubro de mil oitocentos 
cincoenta e tres, tl'igesimo segundo da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

José Thomaz 1Yaúuco de Ara11jo. 

DECRETO N.o 1. 2G2- de 2G de Outubro de 1853. 

Organisa a Guarda 1Yacional dos il1 unicipios das V i!! as 
de lllaués c Ega da Prorincia do Amazonas. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província do 
Amazonas: Hei por hem Decretar o seguinte : 

Art. 1. o Fi cão crcados nos 1\Iuuicipios das Vi lias de 
Maués e Ega da Província do Amazonas, c subordinados 
ao Commando Supcriot· da Capital da mesma Província , 
dois Batalhões de Infantaria de quatro Companhias cada 
hum, com a designação de segundo e terceiro do ser
l'iço activo , c huma Companhia, e huma Secção de 
Companhia da reserva. 

Art. 2. o Os Batalhões terão as suas paradas nos lu
gares que lhe forem marcados pelo Presidente da Provín
cia , na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nahuco de Araujo , do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Nego cios da Justiça, 
assim o tenha entendido, e faça executar·. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte e seis de Outubro de mil oito
centos cincoenta e trcs, trigcsimo segundo da Indcpen
dcncia c do lmpcrio. 

Com a Ruhl'ica de Sua Magestade o Imperador . 

.T!lSé Thmnaz l\'afmco dt' Al'all.fo. 
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DECHETO N. o 1. 263 ~de 26 de Outubro de 1853 . 

.Approra os Estatutos da Sociedade m·grmisada para to
mar por cmprcza a dirccçüo do Tltcatro Provisorío. 

Hei por bem Approvar os Estatutos da Sociedade or
ganisada para tomar por empreza a direcção do Theatro 
Pro v isorio , que com este haixão , a$signados por Luiz Pe
dreira do Contto Ferraz, uo l\leu Conselho, :Ministro e 
Sc~cretario d'Estado dos Ncgocios do lmpcrio, que assim 
o trnha entendido, c faca executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em \in te seis de O~Jtuhro de mil oitocentos cincoenta 
c trcs, trigcsimo segundo da Indcpendencia e tio Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

f,lli;; Pedreira do Co11ltO F('l'm:. 

h'statutos da Sociedade organisada para tolllar por emprcza 
a direcrilo do Theatro l'rorisorio. 

TlTL'LO I. 

Da Sociedade. 

AL't. 1." A Sociedade tem por fim sustentar h uma 
Companhia de canto c outra de baile no Theatro Pro
,·isorio, mediante a subYenção decretada pelo Corpo Le
gislali\'O, pelo tempo estipulado no contracto que celebrou 
com o Governo, ou por aquellc que por ventura possa 
posteriormente ajustar. 

Art. 2. o O fundo destJ Sociedade h c de cem contos 
de réis , diYidido em cem acções de hum conto de réis 
cada huma : estas acções serão realisadas por seus pos
suidores em prestações, cujo valor , bem como o prazo 
do pagamento será marcado pela Directoria, precedendo 
aviso feito pelos jornaes, e por cartas particulares : de
vendo a primeira entrada de vinte e cinco por cento ser 
impreterivelmente feita dentro de 15 dias depois da as
signatura do con tracto com o Governo. 

Art. 3. 0 E'lte fundo servirá de garantia ao contracto 
da em preza, c aos celebrados com os diversos Artistas ; 



Jicaudo desse modo ohrigado ao supprimeuto do ddit:il do 
costeio , quando o haja ; não passando porêm a rP'JHlll
sahilidadc dos Accionistas em caso algum alêm do valor 
integral das suas rcspcctivns acçõcs. 

Art. [J, 0 O Accionista que dentro do prazo marcado 
não entrar com a prestação exigida perderá o direito :J 
respectiva acção; c ús quantias que por conta della já !Pilha 
pago, salvo o impedimento de força maior, que será jul
gado e attendido pela AssPmhléa g(~ral dos Socios. 

Art. 5. 0 A propriedade das acçõcs dá a seu possui
dor a preferencia na escolha dos camarotes vagos, c o 
abatimento seguinte nos pre~~os dos lugares que assignar , 
alêm daquclle que for marcado para a assignatura a estra
nhos; por cada acção: 

No preço de cadeira .............. . 
de camarote da [J. • ordem. 

3. a » 

1 " 
2.a 

ltO por cento. 
15 
10 

8 
(i 

Art. ü. o Ao Socio !JUe jú fot· Accionista da edilicação 
do Theatro compete o mesmo direito , segundo as acções que 
possuir; verificando-se o abatimento em qualquer camarote, 
que de novo assigne , ou recebendo em dinheiro no fim 
de cada trimestre a porcentagem acima, calculada sobre 
o preço marcado para os camarotes da ordem a que o 
seu pertença. 

Art. 7. o Todo o Accionista h e Socio , todo o Soei o 
tem direito de votar segundo o numero de acções que 
possuir, com a seguinte rcstricção : o Accionista de h uma 
a quatro acçõrs terú tantos votos quantas forem as suas 
acçõcs; de cinco até oito, contar-se-ha hum voto por 
duas acçõcs; de oito para acima hum voto por quatro 
acçõcs. 

Art 8. • Ile permittida a transferencia das acções de 
hum para outro Accionista : para passar a estranho he 
mistct' consentimento prévio da Directoria, que prefirirá 
na compra. A transferencia só dá direito de Yoto ao novo 
possuidor 30 dias depois de averbada no escriptorio do 
Thralro. 
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TiTULO 11, 

J) a A ssrmúléa gaal dos Socio,ç. 

Art. I. o A Assemhléa geral rcunir-se-ha onliuaria
nH•nte no mez ele l\larço de cada anno, e extraordinaria
mente por con \i te da Directoria, ou a pedido de Soei os, 
que representem hum terço do fundo social: julgar-sc-ha 
eonstituida c apta para deliberar estando presentes, ou 
representados por procurações, Acciouistas que possuão 
mais de ciueocnta aeções: estas procurações só podem 
ser passadas a nJemhros ria Soeicdad('. 

A n. 2. o São attri buições d' Asscmhléa geral : 
1 o Elq.(!'f a Directoria. 
2. 0 Exnminar I! <1pprmar suas contas. 
:)." Heformar, c emcndat· estes Estatutos. 
lt. o Hesol ver os casos que occorrcrem , c l]lll' a Di

rectoria não queira resolver por si. 

TITULO 111. 

Da Dircctoria. 

Art. 1. o A· administracão cconomica da Sociedade hc 
confiada a huma Dircctoria de trcs membros, annualmentc 
eleitos ; mas reelegi v eis , se assim convier : a sua cate
goria he igual, c substituem-se h uns aos outros no caso 
de impedimento tcmporario. 

Art. 2. o Compete á Directoria : 
1, 0 Entender-se com o Governo em tudo que puder 

interessar á cmprcza. 
2. o Solicitat· do Corpo Legislativo augmcnto de sub

venção, caso a actual decretada não baste para o costeio 
do Theatro com os melhoramentos desejados. 

3 o Contractar por si, ou por seus delegados na Eu
ropa os Artistas necessarios. 

h. o Nomeat· os empregados do Thcatro, marcar-lhes 
ordenados , c demitti-los livremente. 

5. o Convocar a Asscmbléa geral dos Soei os, ordina
ria e extraordinariamente nos casos marcados nestes Es
tatutos. 

6. o Finalmente , tomar todas as mediu as , c empregar 
todos os seus esfon:os para o melhor andamento da em-
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preza, e COII\t'llit~llcia da sociedadt!, combinada com as 
ohrigac:ões eoulrahidas pelo coulracto com o Governo, ~~ 
cxigencias razoaveis do puhlico. 

Palaeio do Hio de Ja11ciro em 2(i de Outubro de 1S5:L 

L11i: Pcdrcim do Coutlo Ferra-z. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO Ii\IPERIO DO BRASIL. 

1853. 

PAllTE 2. • SECÇÃO <Jl. • 

DECRETO N. 0 1. 2Mt - llC' í d<~ Novembro de 1853. 

Autorisa o rrrdúo Sllpplcmcntar de 285.1G3Jj')í10 para 
dcspc::as da Hcpm·ti(tiO da Guerra no c.rercicio 

dl' 1852 -1853. 

Não st•ndo sufficientes as quantias Yotadas para al
gumas yerbas de d<~speza da Repartição da Guerra no ex
crcicio lle 1852-1853, conforme o artigo sexto da Lei 
numero seiscentos vinte c oito de dezasetc de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta c hum , Hei por hem , Tendo 
ouvido o Conselho de Ministros, e nos termos do para
grapho segundo do Artigo qum·to da Lei numero quinhen
tos trinta e nove de nove de Setembro de mil oitocentos 
e cincoenta, Autorisar o credito supplementar de duzen
tos oitenta e cinco contos cento sessenta e tres mil sete
centos e 1lezaseis. réis para as verbas designadas na Ta
hella que com este baixa, devendo esta medida ser le
vada em tempo competente ao conhecimento do Cot'po 
Legislativo. Pedro de Alcantara Bellegat·de, do !\leu Con
selho , Ministro e Secretario 1l'Est:>do dos Negocios da 
Guerra , assim o tenha entendido, e expeça os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em sete de No
vembro de mil oitocentos cincocnta e tt·es, trigesimo se
gundo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua M:agestade o Imperador. 

Pedro de A/cantara Bellegarde. 
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Taúclla a q11e se r{'jiTe o Decreto r/{'sta data mttorisrllldO 
o credito supplementar de 285.163-t":ítG. 

ARTIGO G. 0 DA LEI N. o G28 DE 1 Í DE SETE,II\HO DE 1551. 

§ 1.0 Secretaria (\'Estado ............. 12.868;ttlí57 

s 6. o Archivo Militar c OHicina Litho-
graphica ..................... 2. 303;m289 

§ 8." Hospitaes ..................... 21. G86-/tJ!J32 

~ 13.0 Gratilicaçües, forragens , ctapes , 
ajudas de custo, c gratificações 
diversas ..................... 12. 06~Lj'j')238 

§ 21." Diversas dcspezas e Eventuaes ... 236. 236<7j;OOO 
------

Rs. 285 .163.Jj")716 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Novembro de 

1853. 
Pedro de A !cantara Bcll{'garde. 

DECHETO N. 0 1. 265- de 7 de Novembro de 1853. 

Augmenta o vcn.~im{'nto annual do Carcereiro da Cadt1a 
da V i !la de Jll ogy das Cruzes da Prorincia 

de S. Paulo. 

Hei por bem Elevar á cem mil réis o vencimento 
annual de trinta mil réis marcado ao Carcereiro da Ca
dêa da Villa de Mogy das Cruzes da Província de S. Paulo 
pelo Decreto numero trezentos trinta e seis de vinte c 
tl'cs de Dezembro de mil oitocentos quarenta e tres. 
José Thomaz Nahuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario (\'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do 
llio de Janeiro em sete de Novembro de mil oitocentos 
cincocnta e trcs, trigcsimo segundo da lndepcndencia 
c do Impcrio. 

Com a Uubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Jrm~ T/ioma.: :Yabwo (/{' Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1.853. 

TOMO 17. PARTE 2. • SECÇÃO 62. 0 

DECRETO N. 0 1. 266 - de 8 de Novembro de 1853. 

Crca lwnw Co!onia lllilitar na estrada que communica 
a Vil/a de S. José com a de Lages na Prorincia 

de Santa Catlzarina. 

Hei por hem crear na estrada que communica a 
Villa de S. José com a de Lages na Provincia de Santa. 
Catharina huma Colonia Militar, que será regida provi
soriamente pelo llegulamento que baixou com o Decreto 
N.• 820 de 12 de Setembro de 1851 para a Colonia Mi
litar Leopoldina. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do 
lmpcrio, assim o tenha entendido , e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em oito de Novembro de mil oi
tocentos cincoenfa c tres, trigesimo segundo da lndepen
dencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Luiz Pedreim do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO B.RASIL. 

tl353. 

TOMO 17. PARTI> 2,a SECÇÃO 63.a 

DEC.RETO N. o 1.. 267- de 12 de Novembro de 1853. 

Crcçt mais hum Promotm· Publico na Comarca da Ca
pital da Província de S. Pedro do Rio Grande 

do Sul, e marca o 1'espectivo ordenado. 

Hei por bem Crear mais hum Promotor Publico na 
Comarca da Capital da Província de S. :{'edro do Rio Grande 
do Sul, o qual vencerá o ordenaqo annual de oitocen
tos mil réis. José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da 
,Justiça, assim o tenha entendido , e faça executar. Pa
lacio do llio de Janeiro em do~e de Novembro de mil 
oitocentos cincocnta c tres, trigesimo segundo da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz N abuco de A mujo. 



( 373 ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 17. PAl\TE 2. 0 SECÇÃO GlJ.' 

DECRETO N. 0 1.269 n- de 16 de Novembro de '1853. 

A ugmenta o ordenado dos Juizes ili 11nicipacs c de Or
plu1os dos Termos reunidos de Santos c S. Vicente; e 
de Paranagwí e (;uaratuba, nas l'rovincias de S. Pau
lo , e do l'amnâ. 

Hei por bem Elevar a hum conto de réis annuacs os 
ordenados dos Juizes Municipacs c de Orphãos dos Ter
mos reunidos de Santos, c S. Vicente; c de Paranaguá, 
e Gnat·atuba , nas Provincias de S. Paulo , c do Paraná. 
José Thomaz Nalmco de Araujo, tlo Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido , c faca executar. Pala cio do 
Hio de Janeiro em dczascis de NÔvembro de mil oitocentos 
cincocnta e trcs, , trigesimo segundo da Independencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz iYabuco de Ara11jo. 

--
DECRETO N.o 1.270-de 16 de Novembro de 1853. 

A1~gmenta o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
de Tres Pontas da P1·ovincia de JIJ inas G'cracs. 

Hei por hem Elevar a seiscentos mil réis annuaes o 
ordenado de quatrocentos mil réis , que fôra marcado ao 
Promotor Publico da Comarca de 'fres Pontas da Provín
cia de Minas Geraes. José Thomaz Nabuco de Ar:111jo, 

(') Nüo comta hayer Acto algum de N. 0 1.268. 
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do .Meu Conselho , Ministro e Secretario d' Estado dos 
Negocios da Justi~~a. assim o tenha entendido, c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em dezaseis de No
vembro de mil oitocentos cincoenta c tres, trigcsimo 
segundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz !Jaúuco de Araujo. 
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COLLEC<~A.O DAS LEIS DO BlPEHIO DO llRASIL. 

185á. 

TOMO 17. PAP.TE 2." SECÇÃO G5.• 

DECHETO N. • 1. 271 - de 17 de Novembro de 1853. 

A 11/orisa o credito supplemeutar da quantia de trezentos 
I' srsscnta c trcs tontos sctctcnlos sctnlla e s('/c mil 
.w·tccentos e q11alor::e 1·hs, pora as desJif'ZflS da Uc-
7)(1J'tirt7o da .1/arin/w 110 CJ.'ITcicio dl' 1852 -1SfJ3. 

Não sendo sufficientes as somnws nJtadas para o 1\li
nisterio da l\larinha nas verbas- Arscnaes-, For~~a Na
ral-, Ilospitacs-, c Hdormados-, do cxcrcicio de lllil 
oitocentos cincoenta c dons a mil oitocentos cineocnta e 
trcs; Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de Minis
tros, na conformidade do paragrapho segundo <lo Artigo 
quarto da Lei numero quinhentos oitenta c nove de novP 
de Setembro de mil oitocentos c cincocnta, Autorisar o 
credito snpplcmentar da quantia de trezentos c sess<~nta c 
tres contos setec<•ntos c setenta e sete mil setecentos r· 
C{ltatorzc réis, distribuída pelas mencionadas verbas, se-
gundo a Tabclla , que com este baixa, :tssiguada por 
Pedro d'Alcantara llellcganlc, do Meu Conselho , 1\li
nistro c Secretario d' Estado dos Ncgocios da Guerra , 
encarregado inLerinamenle dos da 1\larinha ; devendo 
deste augmento de dcspeza dar-se , em tempo opporlu
no, conta á Assembléa Geral Legislativa, para ser de
liniLivamcnte approvado. O mesmo 1\linistro c Secrelat·io 
d'EsLado assim o tenha entendido, c faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeiro em dezasete de Novembro de mil 
oitocentos cincoenta c trcs, trigcsimo segundo da lude
pcndcncia c do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Pedro r{'_j{('(/1/fam llcl!<!JIII'I[c. 
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Tabella, a que se re(lTe o /)errrto desta data , que au
torisa o credito supplcmentar, para as dc.<.pezas da Rc
partirt1o da Marinha 110 rxrrcicio de 1852- 1853, 
em as rubricas abai:TO designadas. 

§ 11. o Arsenacs .................... . 
~ 13.• Força Naval. ................ . 
S 16.• Hospitaes .................... . 
~ 21. • Heformauos .................. . 

106 .lJ23.Jj')203 
2lJ1. 520.)'t>258 

7. 7lJ0-7tHOO 
S. OH3,'ü)263 

Hs. 3ü3.777.jj:l71lJ 

Palacio do llio de Janeiro em 17 de Novelllbro de 
1853. 

Pedro d'Alcantara JJellegardc. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1.853. 

TOMO 1.7. PARTE 2.• SECÇÃO 66. 3 

DECRETO N." 1.. 272 - de 1. 9 de Novembro de 1.853. 

Crea na Prol'incia de 11/ina.ç Geraes hum Lu,qar de Juiz 
Municipal, que atcunwlarú as (wtrrões de Juiz de 
Urpluios dos Termos reunidos de Parahibuna e Rio 
Preto, c marra o respectiro ordenado. 

Fica creado na Pt·ovincia de Minas Gcraes o Lugar 
de Juiz Municipal e de Orphãos dos Termos reunidos de 
Parahibuna e Hio Preto, que terá o ordenado annual de 
oitocentos mil réis. José Thomn Nabuco de Araujo, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Ncgocios da Justiça , assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de 
Novembro de mil oitocentos cincoenta e tres, trigesimo 
segundo da Independencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuto de Araujo. 
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------~--------------------~----------COLLECÇ1\0 IHS LEIS DO HIPEIUO DO BllASIL. 

TOl\10 17. PARTE 2.• SECÇÃO G7. '' 

DECHETO N. o 1. 273 -de 21 de Novembro de 1853. 

Aúrr: ao Mi11istro c Sarctario d'Estarlo dos Acgotios da 
Justira hum trcdito c:rtmordinario de 18. OOO,U,OOO, 
para otcOITI'l' rís dcspczas com os reparos do Scmina-
1'ÍO Episcopal de Q{iJI({!l. 

Heclamando o cst::~do de ruina do Seminario Epis
copal de ()linda que se proceda a promptos reparos, a 
lim de fJUC uão licp1e inteiramente inutilisado, c não s<•ja 
ao depois mais avultada a desp<~za com taes reparos; Hei 
por hem, Tendo on\ido o Conselho de ~Jinistros, na con
formidade do par;1grapho terceiro do Artigo quarto da Lei 
de nove de Setemhro de mil oitocentos e cincoeuta, nu
torisar o l\linistro c Secretario <l'Estado dos Negocios da 
Justiça a dcspendet· no corrente ex.ercicio , com os men
cionados reparos, a quantia de dezoito contos de réis, 
do que d::~rá conta ao Cot·po Legislativo na sua proxima 
reunião. .José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\Icu Con
selho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Jus
tiça , o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em vinte c hum de Novembro de mil oi
tocentos cincoenta c tres, trigesimo segundo da Indepen
llf'ncia c do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua Magestade o Imperador. 
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DECHETO N. • 1. 27!J - de 2l de Novembro de 1 S5~. 

Augwcnta a f}mtifiarrüo do Cltefc de Polidtt da l'rfl
n"ntia do Bio de J mteú·o. 

Hei por bem, Usando da autorisação, que Me con
fprc o Artigo vinte c cinco da Lei numero setece11tos c 
dczanove de vinte c sete de Setembro do corrente anuo, 
Elevat· ã hum conto e Heiscentos mil réis a gratilicação 
do Chefe de Policia da Província do flio de Janeiro. José 
Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, Ministr() 
e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça , assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Ja. 
neiro em vinte e hum de Novemhro de mil oitocentos 
cincoenta e tres, trigesimo segundo da lndependencia c 
do Imperio. 

Com a lluhrica de Sua 1\lagcstade o lmJlerador . 

. José Thomaz !Xaúuco de A mujo. 

DECRETO N.o 1. 275- de 21 de Novembro de 1853. 

Crea11do Cadcira.ç de en.çino 110 Scmúwrio Episcopal 
de O/inda. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. 1.° Ficão creadas no Scminario Episcopal de Olinda 

as seguintes Cadeiras. 
1. • Grammatica e lingna latina. 
2. • Hhctorica e Geographia. 
3.• Francez. 
4. • l'hilosophia racional e mornl. 
5 .• Hisloria Sagrada e Ecclcsiastica. 
6. • Instituicões Canonicas. 
7. • Theologia dogmalica. 
8.• Thcologia moral. 
9." Eloqucncia Sagrada. 
to.• Lithurgia. 
11 ." Canto Gregoriano. 
Art. 2. 0 · Todas estas C;;deiras \eriio o Ordenado nn-
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nua! tlc hum couto de réis, menos as de Lithurgia c Canto 
l;regoriano. que terão o de duzentos c cincoenta mil réis. 

Art. 0. o Os Lentes e os com pendi os serão propostos 
pelo Bi~po, c npproyados pelo Governo. 

Art. h. 0 l:m quanto não houver Substitutos, os Len
tes se substituirão reciprocamente em seus impedimentos 
c faltas, segundo a ordem marcada pelo Bi'po; descon
tando-se hum terço tio ordenado do Lente su!Jstiluido em 
favor do Substituto. 

Jlnranlc os trcs primeiros annos de exercício, os 
tentes scrflo consitleratlus interinos. 

José Thomaz l\'ahnco de Araujo, do i\lcu Conselho, 
1\Iinislro c Secretario d'Esln<lo dos l\'egocios da Ju~tiça, assim 
o lenha entendido , c faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em vinte c hum de Novembro de mil oitocentos 
cincocnta c lres, lrigcsimo segundo da lndcpcndcncia c 
do I mperio. 

Com a Hubrica de .Sua 1\Iageslade o Imperador. 

José Thomaz JYabuco de ArauJo. 

DECHETO N. o 1. 2ífi - de 21 de Novembro de 1853. 

A~tgmenta o 1'CIII'Úllrnto do Carrrrriro da ratNa da Vil
la de I lapcuuTilll da Prol'incia do Espírito Santo. 

Fica elevado a cento e vinte mil réis o n'ncimcnto do 
Cnrccrciro da cadêa da Yilla de ILapcmirim da Província 
do Espírito Santo, marcada no Decreto IIIIIIH'l'O dnzentos 
trint;. e quatro de 'in te tres de Ontuhro de mil oitocen
tos quarulla c dous. José Thomaz Nahnco de Aranjo, 
do i\Ieu Conselho, l\linistro c Secrelario d'Estado dos Nc
gocios da Justiça, assim o tenha cnlcndido, c faça ('Xc

cutar. Palacio do Ilio de .laneiro em vinte c hum de No
rcmbro de mil oitocentos cincocnta e trcs, trigrsimo se
gundo da Independenciil e do lmperio. 

Com a Huhrica de Suil l\Iagest;Hie o Imperador. 

J O'·r' 1'11017111: 1 uúw·o d1· A r alijo. 
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TlECB ETO N." 1.. 277 - uc 2 L úe NovemiH'O de 1853. 

Abre ao .11 inistro c Secretario d' Estado dos i'irgocios da 
Justiça hum credito c:rtraordinario de áá.ili5:t;')OOO, 
para occorcr ás drspcza,ç com o ptrgmncnto dos rcllri-
1/U'Illos dos Emprrgados dos Tribwwc,ç do Commcrcio 
nos cxerril'ios dt: 1850 a 1.851 , de 1851 a 1852 , de 
1852 a 1853, c de 1.853 a 1.85/J, 

Marcando a Lei numero setece!Hos c dezanovc de vi
te oito de Setembro do corrente anno despezns para opa-
1-'amento dos vencimentos dos Empregados dos Tribunaes 
do CommPrcio , desde que deixárão de ser pagns , c nüo 
tendo sido consignada nas rcspccti v as Leis de Orçamento 
(}Uantia alguma para tacs dcspezas; Hei por hem, Tendo 
Ouvido o Conselho de ~linistros , na conformidade do pa
ragrapho terceiro do Artigo quarto da Lei de nove de Se
tembro de mil oitocentos c cincoenta, A utorisar o Mi
nistro e Secretario (('Estado do5 Negocios da Justiça a des
pender, com semelhante ohjccto, a quantia de quarenta 
e quatro contos cento c quarenta e cinco mil réis, pr~rten
cendo ao exercício de mil oitocentos c cincoenta a mil oi
tocentos e cincoenta e hum, a de quatro contos novecen
tos e cinco mil réis; aos dr~ mil oitocentos c cincocnta c 
hum a mil oitocentos P cineoenta c dous, c de mil oito
centos c cincocnta c dons a mil oitocentos cincocnta c trcs, 
a de nove eontos oitocentos c dez mil r{~is; para cada 
hum; e ao corrente exercício a de dezanove contos seis
centos e vinte mil réis: <lo <rue dará conta ao Corpo Le
gislativo na sua proxima rcuniüo , para ser definitiva
mente approvado. .José Thomaz Nahneo de Araujo, do 
l\leu Conselho, l\liuistro c Secretario <I'Estado <los Nf'go
cios da Justiça, o tenha assim entendido, c faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte hum de Novembro 
de mil oitocentos cincoenta e tres, trigcsimo segundo da 
ltH.lcpcmlencia e do Im per i o. 

Com a Tiuhrica de Sua ~lagcstarle o Imperador. 

{' 

! 
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~~~~--.a--------~---------------.----------~ 
~:OLLECÇÃO IHS LI~IS DO IHPELUO DO BLUSIL. 

1.853. 

PARTE 1. • S~CI,:ÀO 68. 0 

DEClU:TO N.• '1. 27t\- de 2G de Norcmhro de 18(}3. 

Augmcnla o ancimcnto do Carcereiro da Cadt1a da Vi/la 
de Campo ll/aiur da Prodncía do Pimthy. 

Fica elevada a cento e cincocnta mil r·éis o venci
mento de oitenta mil réis marcado ao Carcereiro da Cadêa 
1la Villa de Campo i\laior da Província do Piauhy pelo 
Decreto numero trezentos vinte c nove de nove de Ou
tubro de mil oitocentos IJllarenla c lres. José Thomaz 
Nabuco de Araujo, do !\len Conselho, i\linistr·o e Se
cretario ti'Estado dos Nq~ocios da ,Justiça, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte c seis de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
c tres' trigesimo segundo ua lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o lmpcl'ador. 

José Thomaz 1Tabuco de Araufo. 

DECHETO N.o 1. 270 de 2G de Novembro de 1.853. 

Dti nora organisarüo d Guarda Naczonal dos Municipios 
de Cantagallo e Nova Friburgo da Provinda do 

Rio de Janeiro. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província do 
Uio de Janeiro: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. • Fica crcado nos Municípios de C;mtagallo 
c Nova Friburgo da Província do Hio de Janeiro hum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes, o qual com
preheudcrá em Caulagallo hum Corpo de Cavallaria de dois 
Esquadrões, com a designa<:ão de terceiro, c hum Ba-
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talhão de Infantaria do serviço activo de oito Companhias, 
com a designação de decimo setimo ; c em Nova FribUl'
go hum Batalhão de Infantaria do sel'Viço activo de qua
tro Companhias , com a designação de decimo oitavo. 
Haverâ mais nos referidos Municípios hum Bat<~lhão da 
reserva de quatro Companhias, sendo tres em Cantagal
lo , e huma em Nova Friburgo , com a designaçúo de 
oitavo. 

Art. 2.• Os Corpos terão as suas paradas nos lu
gares que lhe forem mat·cados pelo Presidcu te da Pro
v incia , ua conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabueo de At·aujo, do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario (!'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido , c faça cxecutat·. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte c seis de Novembro de mil oito
centos cincoenta c trcs , trigesimo segundo da lndepen
dencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

--
DECRETO N.• 1.280- de 26 de Novembro de 1853. 

Esta1Jelece a nnmeJ·ariio por Armas, dos Corpo.ç , Bata
lhões, e Secçües de /Jatalhiies da Guarda Nacional da 
Prot•incia do Rio de Janeiro , e altem a organisação da 
mesma Guarda em alguns illunicipios da dita Provinct·a. 

Altendendo á Proposta do Vice-Presidente da Provín
cia do Rio de Janeiro: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. • Os Corpos, Esquadrões e Companhia avulsa 
de Cavallaria da Guarda Nacional da Provincia do Hio de 
Janeiro, terão a numeração seguinte. 

1.• Corpo de Cavallarin. O Corpo de Cavallaria do Mu~ 
nicipio da Villa do ll.io Bonito. 

2." O Corpo de Cavallaria do l\lunicipio da Cidade de 
l\lacahé. 

3." O Corpo de Cavallaria do Municipio da Villa de 
Cantagallo. 

;. 

t· 
'· 
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/,,
0 O 2.° Corpo de Cavallaria do Município da Villa da 

Pnrahiba do Sul. 
5." O J ." Corpo de Cavallaria cJo Município da Villa 

cJe Valença. 
G." O Corpo cJe Cavallaria cJe Município da Vi lia u<! 

Vassouras. 
7. 0 O Esquadrão de Cavallaria cJo Município de Iguassú, 

c outro que fica crendo. 
8. 0 O t.o Corpo de Cavallaria do Município da Villa de 

Pirahy. 
9." O 2.° Corpo de Cavallaria do Município da Villa de 

S. Joiio do Príncipe. 
10.0 O Corpo de Cavallaria do Município da Villa da 

Barra Mansa. 
11. 0 O Corpo de Cavallaria do 1\lunicipio da Cidade de 

Ilesende. 
12. o O Corpo de Cavallaria do Município da Villa de 

Itaguahy. 
t.o Esquadrão avulso de Cavallaria. O Esquadrão de 

Cavallaria do i\Iunicipio da Cid;Hle de Niclerohy. 
2. 0 O Esquadrão de Cavallaria dos Municípios das Villas 

de l\Iaricá e Itaborahy. 
3. 0 O Esquadrão de Cavallaria do 1\lunicipio da Villa 

de Saquarema. 
/,.o O I~squadrão de Cavallaria do Município da Cidade 

de Cabo Frio. 
5. 0 O Esquadrão de Cavallaria do 1\lunicipio da Cidade 

de Campos de Goylacazes. 
G.o O Esquadrão de Cavallaria do l\lunicipio <la Villa 

de 1\Iagé. 
7." O F:squadrão de Cavallaria do Munir·ipio da Villa 

do Hio Claro. 
f:ompanhia avulsa de Cavallaria. A Companhia de 

Cavallaria do !Hunicipio de Angra dos Heis. 
Art. 2." A Secçiío de Batalhão, c as Companhias 

avulsas de Arlilhnria da referida Guarda Nacional, se de
nominarão da maneira seguinte. 

Secção de Datalhiio de A rtilh:nia. A Secçiío de Data
lhiío de Artillwria do l\Iunieipio da Cidade de Nicterohy. 

1.• Companhia avulsa de Arlilharia. A Companhia de 
Artilharia do 1\Innicipio da Ciuade de Campos dos Goylacazes. 

2." A Companhia <le Arlilh:uia do Mttnicipio da Citlalle 
(lc An~ra dos Hei~. 



Art. 3. o Os Batalhões c Sccçõ1~s de Batalhao de In~ 
fanteria do serviço activo da Guarda Nacional da mesma 
Província terão a numeração seguinte. 

1. o Batalhfio de I nfanteria. O t. o Batalhão de I nfan-
teria do Município da Cidade de Nicterohy. 

2.• O 2.• Balalh.'io do mesmo 1\lnnicipio. 
3.• O 1.• Batalhiio do Muniripio da Villa de 1\Jaricá. 
~-.• O 2." Batalhão 1lo l\lunieipio da Villa de Itaborahy. 
5.• O l'rimPiro Halalhão do Município da \'illa de Santo 

Antonio de Sá. 
G.• O Segundo Batalhão do mesmo Munieipio. 
7.• O Terceiro Batalhão do 1\lunicipio da Yilla do Rio 

Bonito. 
8." O Segundo Batalhão do l\lnnicipio da Villa de Sa

qnarema, que fica reduzido a seis Companhias. 
!l.• A selima c oitava Companhias do segundo Hatalhãa 

do 1\iunieipio da Yilla de Saqnarcma, c a sctima c oi
tava Companhia do primeiro Batalhão do l\lnnicipio da 
Cidade de Cabo Frio , todas pertencentes á Frcguezia de 
S. Sebastião de Araruama. 

10.• O Primeiro Batalhão do l\Iunicipio da Cidade de 
Cabo Frio , que fica reduzido a seis Companhias. 

1 J .• O Segundo Batalhão do Munidpio da Villa de Ca
pivary. 

12. • O Primeiro Batalhão do l\lnnicipio da Cidade Macahé. 
13.• O Primeiro Batalhão do l\lnnieipio da Cidade de 

Campos de Goytacnzes. 
H-.• O Sognutlo Balnlhuo tio mesmo 1\Iunicipio. 
15.• O Terceiro Batalhão do mesmo 1\lunicipio. 
16.• O Qunrto Batalhão do l\Iunicipio dn Cidade de S. 

João da Barra. 
17. • O Primeiro Batalhão do l\lnnicipio da Yilla de Can-

tagallo. 
18. o O Segundo Batalhão do Município da Yilla de Nom 

Friburgo. 
19." O l'rimeiro Ratalhão do Município da Villa de Magé. 
20.• O Segundo Batalhrío do Município da Villa da Es

trella. 
21.• O Segundo Batalhão do l\lunicipio da Yilla da Pa-

rahiba do Sul. 
22. 0 O Primeiro Batalhão do Município da Villa de 

Yalcnça. 
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23." O Primeiro Batalhão do l\lunicipio da Villa de 
Vassouras. 

2&.• O Segundo Batalhão do Município da Villa de 
Iguassú, que lica reduzido a seis Companhias. 

25." O Batalhão do 1\lnnicipio da Vil! a de S. João do 
Prineipe. 

26.• O Batalhão do Município da Villa do Rio Claro. 
27. • O Batalhão do l\lunicipio da Cidade de Resende. 
28. • O Primeiro Batalhão do Município da Cidade de 

Pirahy. 
29.• O Segundo Batalhão do Município da Cidade de 

Angra dos Heis. 
30. 0 O Terceiro Batalhão do mesmo Município. 
31. 0 O Segundo Batalhão do Município da Villa de Man

garaliba. 
32. o O Primeiro Batalhão do Município da Villa de Ila

guahy. 
f.• Secção de Batalhão de Infantaria. A Secção de Bata

lhão do Município da Yilla de Santo Antonio de Sá. 
2. • A Secção de Batalhão do Município da Villa da Barra 

Mansa. 
A Companhia avulsa de Infantaria do serviço activo do 

~lunicípio da Villa de l'irahy, fará parte do 25." Batalhão 
do mesmo serviço. 

Art. .4. o Os Batalhões e Secções de Batalhão da reserva 
da mesma Guarda Nacional, terão a numeração seguinte. 

1.0 Batalhão de Infantaria da reserva. O Batalhão da 
reserva do Município da Cidade de Nicterohy. 

2. o O Batalhão da reserva do Município da Villa de Ita
borahy. 

3. o O Batalhão da reserva do Município da Villa de Santo 
Antonio de Sá. 

4. o As tres Companhias que actualmentc formão a Sec
ção de Batalhão da reserva do Município da Villa de Sa
quarema, c a Companhia da reserva da Freguezia de S. 
Sebastião de Araruama , que fica desligado da Secção de 
Batalhão da reserva do Município da Cidade de Cabo Frio. 

5. o O Batalhão da reserva do Município da Cidade de 
Macahé. 

6. • O Primeiro !Malhão da reserva do Município da Ci
dade de Campos de Goytacazes. 

7. o O Segundo Batalhão da reserva do mesmo 1\Iunicipio. 
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H. o O Batalhão da reserva dos 1\lunicipios das Vill11s de 
Cantagallo , e Nova Friburgo. 

9. • As tres Companhias que actualmente formão a See
ção de Batalhão da reserva do Município da Villa de Iguas
sú, c mais hnma Companhia, que fica creada. 

10. o O Batalhão da reserva do 1\Iunicipio da Cidade de 
Angra dos Heis. 

L' Secção de Batalhão de Infantcria da reserva. A 
Secçllo de Batalhão da reserva do l\1unicipio da Villa de 
l\laricá. 

2. a A Secção de Batalhão da reserva do Município da 
Villa do Hio Bonito. 

3. a A Secção de Batalhão da resena tio 1\lunicipio da 
Cidade de Cabo Frio , que fica reduzida a duas Compa
nhias. 

4.• A Secção de Batalhão da reserva do Município da 
Vi lia de Capivary. 

5. • A Secçao de Batalhão da reserva do 1\lunicipio da 
Yilla de Magé. 

6.• A Secção de Batalhão da rcsena do Município da 
Yilla da Estrella. 

7. • A Secç1'ío de Batalhao da reserva do Municipio da 
Yilla de Parahiba do Sul. 

8. • A Secção dé Balalhilo da reserva do 1\lunicipio da 
Yilla de Valença. 

9. • A Secção de Batalhão da reserva do Município da 
Vil la de Y nssouras. 

to.a As Companhins avulsas dos Municípios das Villas 
de Pirahy , e S. João do Príncipe. 

11. • A Secção de Batalhão da reservo do 1\lunicipio da 
Villa da Barra Mansa. 

12. • A Secçao de Batalhilo da reserva do Município da 
Cidade de Resende. 

13.• A Secçao de Batalhllo da reserva do 1\Iunicipio da 
Cidade de Paraly. 

H.• A Secçllo de Batalh1'ío da reserva do l\funicipio da 
Villa de l\langnratiba. 

15.• A Secção de Batalhão da reserva do Municipio da 
Villa de ltaguahy. 

A Companhia avulsa tla reserva do l\lunicipio da Ci
dade de S. João da Barra, fnrá parte do 7 .o Batalhão do 
mesmo scn·iço , r a St>cção avnlsn ele Companhia da rcser-



va do i\lunicipio da Yilla 1lo Rio Claro, fica annexada a 
11." Secção do Batalhão do mesmo serviço. 

Art. 5. o Ficão de~ ta fórma alterados os Decretos N. o 

~11 J de í de Fevereiro, N.o• 1.017 e 1.018 de 21 de Julho, 
N.o 1. 03:3 de 1A de Agosto, c N. 0 1.039 de 3 de Setem
bro , todos do anno de 1852. 

José Thomaz Nalmeo de Arau.io, do !\leu Conselho , 
Ministro c Seeretario d"Estado dos Negoeios da Justiça, as
sim o tenha cntcndi1lo, c faça executar. l'alaeio do Hio 
de .Janeiro em vinte c ~eis de Novembro de mil oitocentos 
dncoenla c lres, trigesimo segundo da Imlependencia c do 
lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Mngestadc o Imperador. 

José Tlwma:; NabllCO de ArauJo. 

DECRETO N. o 1 . 2S I - de 2li de Novemhro de 1853. 

frca lmm Esrf1Uldl"l70 de Carnllaria de r:uarda Ir acionai 
na Capital da Prm·incia da Bahia. 

Attcndrudo á Proposta do Presidente da Província 
da Bahia, Hei por hem Decretar o seguinte. 

Artigo Unico. Fica crcado no Município da Capital 
tla Proyincia 1la Bahia, c subordinado ao Commando Su
perior da Guarda Nacional da mesma Capital, hum Es
quadrão de Cavallaria de duas Companhias, de setenta 
praças cada h uma, tendo a sua parada 110 lugar que 
lhe for marcado pelo Presidente da Província, na con
formidade da Lei . 

• José Thomaz !'\abuco de Araujo, do 1\Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entcnllido, c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte seis de Novembro de mil oito
centos cincocnta e trcs, trigcsimo srgnudo da Indepen
dencia c do hnpcrio. 

f.om a Rnhrica de Sna ~Iagestade o Imperador . 

./osé Tlwnw:: 1Yaúuco de Araujo. 



( 3H9 J 

DECHETO N. o 1. 282- de 2G de Novembro de 1853. 

Jlanda crcar /mm Cvrpo J>rorisoriv de Cuarniçüo na 
Prorincia do J>ara/IIÍ. 

Jlei por hem l\lan<lar crear na ProYincia do Paraná 
hum Corpo Provisorio de Guarnição composto de duas 
am;as e organisado conforme o plano ([lle com este haix1, 
<tssignado por Pedro de A !canta r a Bellegarde , do \\leu 
Conselho, ~Jiuistro c Secretario d'E,tado dos Negocios da 
Guerra, que assim o tenha entendido, e faça executar 
com os d(•spachos neccssarios. Palacio do Hio de Ja
neiro em vinte e seis de Novembro de mil oitocentos cin
n>enla c Ires, trigesimo segundo da IndPpcndencia c do 
lmperio. 

Com a Huhrica de Sua l\lagestadt~ o Imperador. 

Pedro de A !ont Iam Bcllrgarck. 

Plano a que se refere o Decreto desta data. 

O Corpo Provísorio de Guarnição d:t. Província do 
Paran{t compõe-sé de hum Estado Maior c l\lcnor, duas 
Companhias de Caçadores, e huma de Cavallari::t. 

Estado Maior c Menor. 

Commandante, Tenente Coronel ou Coronel. :1 
l\Iajor................................. 1 
Ajudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Qunrtel-mcstre ........•.. , . . . . . . . . . . . . . 1 
Secretario ........................ , . . . . 1 
Capellão ...................•.......... 
Primeiro Cirurgião .......•.............. 
Segundo Di to .....•..••..............•. 

Sargento Ajudante........ . . . • . . . . • . . . . 1 
Dito Quartel-mestre.. . • . . . • . . . . . . • . . . . . . 1 
J~spingnrdciro. . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 1 
Corouhciro.. . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 1 
Sellciro . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 
Coructa-mór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 



fltuJut Co!ltjJi/11/úa de Crtradorcs. 

Capitüo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tenente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Alferes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Primeiro Sargento...................... 1 
Segundos Ditos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Forriel............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos d' Es<Jnad r a. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . <i 
Soldados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (iO 
Cornetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1/wil.t Co!11pa11!tia d1: Ca/'(/l/11ria. 

Capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 
Tenente............................... 1 
Alferes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Primeiro Sargento . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 
Segundos Ditos . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
I•'orriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Cabos d'Esquadra........... . . . . . . . . . . . 6 
Soldados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . lJ8 
Clarim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Ferrador... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Il<'CaJJÍtu!art7o. 

Ofliciacs do E~ lado Maior. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Olllciacs das tres Companhias........... 12 

Praças de pret do Estado Menot·. . . . . . . . . . () 
Praças de prct de Caçadores. . . . . . . . . . . . . 14lt 
Praças de prct de Cavallaria. . . . . . . . . . . . . 60 

í(\ 

ft 

GO 
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l\dacio do Hio de Janeiro em 26 de Novembro de 
1853. 

Pedro de Alcalztara Bcl!cgardc. 



\ ~J~l I ) 

DECHETO N. o 'i. 283 - de 2ü de Novembro de 1853. 

Approra c numd11 oú.~c/'l'ar os lnstrzu·çucs para a c:re
r.·wtio do Ucacto ir." lt33 de 3 de Julho de 18!Ji, 

Hei por hem Approv:~r. e Mando que se observem 
as Imtruct;ões para a exeeuçft() do Decreto N. • lJ33 de 3 
de Julho de 18/17. que com rste haixão, assign:~das por 
Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz , do !\leu ConsPlho. Mi
nistro c Secretario 11'Estado dos NPgocios do lmperio, que 
assim o tenha entendido, e fac:~ executar. Palacio do Hio 
de ,Janeiro em \inte e seis de. Novembro de mil oitocen
tos cinco<~nt:~ c tres, trig1~simo segundo d:~ lndepcndencia 
c do Impcrio. 

Com a Huhriea de Sua ~lag1•stade o Imperador. 

/,ui.= l'fdrcira do Coullo Ferraz 

lnstnu·ti)cs para a c.r:cnw1o do /)('('reto JY. 0 lJ:\3 de 3 
de Julho de 18lJi. 

Art. 1. o Todos os impressos que sahirem das Ty
pographi:~s do l\hlllicipio da Côrte scrflo remettidos á lli
hliotheca Publica Nacion:~l no dia de sua publicação e dis
tribuição. 

Art. 2. o Nflo se verificando a remessa no dia de
signado , o Hihliothecario a exigirá do impre~sor, o qual 
será obrigado a faze-I:~ dentro de \'inte e ljUatro horas, 
sob as penas do Art. 128 <lo Cocligo Criminal. 

Art. 3. o As obras de musica , os mappas c as es
tampas que forem publicadas no l\lunicipio da Côrte nas 
ollicinas typographicas, nas de litographi:~ , ou de gra
nlr:J estão comprehendidas debaixo da denominação de 
impressos de que se serve o Decreto N. o lJ33 de 3 de 
.lulho de 18lJ7 , e como taes sflo-lhes applicareis as dis
posit;ões dos Artigos antecedentes. 

Art. á." As mencionad:~s disposições abrangem lam
bem :~s reimpre~sões, c as noYas edições, tenhflo sido 
ou não depositadas na llilhiothee:~ Publica Nacióual a~ pri
meiras impressões ou edit;õcs. 

Art. 5." Para wrilicar-sc a olHigação de depo:iito 
de qualquer uhra na mesma Bihliothcca , basta fJll~' dia 



lculla a ÍIISrTÍpcão da Cidadr~ do Hio d1~ .L111eiro, ainda 
que seus autores 011 propriNarios allr•g11em haver sido im
pressa fóra da Cür!r~ ou do lillperio. 

Arl. ü.o Fiudo o prazo do Art. 2." o Bihliollweario 
dar;í immcdiatameute park ao Promotor Publico da dPSO
Jwdir·ncia occorrida, a fim dr~ tornar-se cll'Pctiva a pu
llição alli declarada pelos meios warcados 11a Lei. 

Arl. 7." As JHe,r•nlr~s Inslruccr)r!s siío exteusivas {ts 
obras que se imprimirem , lilliographarem ou gravarem nas 
Pnniucias relati1amente ;ís HiJJJiothecas das n!spectivas Ca
pitar·s. 

Palacio do Hio de Janeiro 2(i de Novembro de 1853. 

L~ti; Pedreira do Coullo Fl'rmz. 

DECHETO N." 1.28!1- de 20 de Novembro de 1853. 

Crca lmmtr Cofo11ill ,JJ ilitar ti 1/llfl'.f!l'lll direita do rio 
(,'urupy 1w l'roriw·ia do Jlaranlu1o. 

Ilei por bem. de conformidade com o parecer da 
Secç;to dos Ncgocios do Impcrio do Conselho d'Estado, 
exarado em Consulta de 5 do mez proximo findo, Crcar 
ú margem direita do rio Gurupy na Província do Ma
ranh:io huma Colonia l\Jilitar, que serú organisada de con
formidade com o llf'gulamcnto IJUe baixou com o Decreto 
N. o 720 de O de Nove111bro de 1850, n•gcndo-se provi
soriamentr~ no seu go\'r•rno ccono11Jico pelo Hegulnmento 
anncxo ao Dc~cre to N o 820 de 12 de Setcmhro de 1851. 
Luiz Pedreira do Coullo Ferraz, do JUeu Conselho , 
Ministro c Secretario d'Estado dos Nc~gocios do lmperio, 
:1ssim o ll•nlia cn1e11dido. e f;1ca executar. Palacio do 
Hio de Jauriro em 1inte e seis dr; Nlllemhro de mil oito
centos cincoenta e tres, trigesimo segundo da Inliepell
dencia c do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua JUagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira dv Coullo Ferraz. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO llflASIL. 

185:1. 

TmiO 17. PAHTE 2.' SECÇÃO G\l." 

DECHETO 1\'. o 1. 285 - de 30 de NoYcmlJro de 1 K53. 

D csigna tts ((Tias j){f/'(/ o F âro , r tlt1'fl as airadas das 
1'tspcc I iras A 11 t vridadcs. 

Hei por hem' e~ando lb :JutorisaçfiO concedida ]Wla 
Lei nunwro seiscentos e quatro de trcs de .lnlho de mil 
oitocentos cinco<'nta e hum, e de cunformid:1d1~ com a 
!\linha Imperi:1l 1\c~olu<:flo , 10lll<l(la sobre Consulta da 
Sec<;ão de Justiça do Conselho d'Estado, ele clrzanove do 
corrente mez de Novcmhro, Decretar o seguinte , sobre 
as ferias c alçadas dos Trihunaes e Juizos do Impcrio. 

Art. 1.• As ferias do Natal começarão no dia vinte 
c hum de Dezembro até o ultimo de Janeiro ; as da Se
mana Snnta , de Quarta feira de Trcvns até se completa
rem quinze dias,_ e as elo Espírito Santo, desde o Do
mingo do Espirilo Santo nté o da Trindade. 

Art. 2.• Srrflo t:nnlwm fpriados nos Juizos de pri
nwira c segunda lust:lucia, e Supremo Tr.ihunnl de .Jus
tiça, os dias vinte cinco de l\larç.o, sete de Setembro, 
dons de N<nrmhro c dons de Drzcmhro, assim como em 
cada Pnnincin os dias de festiridnde que forem annirer
sarios da adhcsão da mesma Província á Indcpeudcncia 
Nacional. 

Art. 3. o Podem ser tratndos durnnte ns ferins, c não 
se suspendem pela supervcnicncin dcllas : 

§ 1. o Os actos de jurisdic~·fio Yoluntarin como testa
mentos, contractos , poss('s c todos aquclles que forem 
neccssarios para. consenn~~f10 de direitos, ou que ficariflo 
prejudicados nfio sctHio feitos dur:mte ns ft'l'ias. 

§ 2. • Os processos de Ibhrns-Corpns , fianças , for
maçflo de culpa , c recursos crim!'S. 

§ 3.• A dação c remoção dos tutores c curadores sus
peitos. 

:i 



~ [J," ()-; ill'l'l'StOS, SC!JUPS!I'OS, Jlf'llhOI'ilS, dt•JHlSitOS, 
prisües ci\·Pis , embargos d1~ obra nova , e suspeições. 

§ 5. • As <'a usas de lihcrdade, alimentos provisionaes, 
soldadas e interdietos posses~orios. 

Art. IJ. • Os Juizes, D<•scmbargadorcs, c l\linistros 
do Supremo Trihuual de .Justiça H[to podem durante :ts 
ferias, sem liceup do Goveruo , n·sidir em lugar d'on
de IIH~s Hão seja possi,cl vir :10s Trihu11acs e Audiencias 
em vinte e quatro horas. 

Art. 5. 0 Iluma vez ao mr11os por semana devem os 
Juizes compan·n·r no lugar Plll que eostuliJão d<~spachar, c 

os Secretarias das Hclações c Supremo Tribunal, ou aqucl
les que com licença dos rcspccti \'Os Presiden tcs fizerem 
suas vezes , logo <pw n~ecberem as petições e recursos 
de que lt':Ha o Artigo lt~I-eeiro, os remelterão aos ditos 
Presidentes para provideuciarem sobre a convocação dos 
Desembargadores e Couselheiros, aprazando o dia da sessão. 

Art. 6. 0 l\'ão goziio das ferias , saho com licença 
expressa dos respectivos .Juizes e Prcsirkute5 dos Tribuuacs, 
c ficando em seu lugnr o substituto legitimo: 

§ 1.• Os TahPiliães. 
§ 2. • Os Escrivães. 
S 3. • Os Coutador·ps c Distribuidores. 

O serviço dos OiTiciacs de Justiça , c Empregados 
dos Juizos e Tribunaes, st~rá distribuído entre elles, para 
cada semana, pelos respectivos .Juizes e Presitlentes. 

Art. 7. • Fica elevada a alçada !las Helações ú quan
tia de dous contos de réis ; a dos Juizes de Direito em 
correição, do civel, dos Feitos da Fazenda , Orphãos , 
Ausentes c l\1unicipaes, a du.zcutos mil réis, c a dos Jui
zes de Paz a cincoenta wil réis; 

Art. S. o Não se considerão revogadas por este De
creto as disposições cspeciaes do Codigo do Commercio, 
e Hegulamentos respectivos sobre as ferias c alçadas. 

Este Decreto não com prchende tambem os a c tos de 
policia administrativa, ou .indiciaria , as sessões do Jury, 
e prcparatorios dellas. . 

José Thomaz Nabnco de Araujo , uo J\Ieu Conselho, 
1\liuistro c Secretario u' Estado dos Nego cios ua Justiça , 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Hio 
de .Janeiro em trinta de Novembro de mil oitocentos cin-



cocnta e trcs, trigcsimo segundo da Indcpcndcncia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperado r. 

José Thomaz !Talnu·o de Armdo. 

DECHETO N. • 1. 286 - de 30 de Novembro de 1Sf>3. 

Autorisa o Ministro e Secretario d' Estado dos N egocios 
da Ju.~tira a disprndcr, por conta do e:l'Crcicio de 
1852-1853, mais a quantia de 1.000;Jt000, com os 
Te!egrnplws. 

Não scnuo sufficicntc a quantia votada no paragrapho 
setimo do Artigo terceiro da Lei de Orçamento proxima
mente finda, para as despezas com os Tdegrnphos, Hei 
por bem, de conformidade com o pnragrapho segundo do 
Artigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta c nove, 
de nove de Setembro de mil oitocentos e cincocnta, c 
Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o Mi
nistro c Secretario ()'Estado dos Nrgocios da Justiça a 
dispendcr, alêm da quantia volatLt, mais a de hum 
conto de n'is, do que darú conta ao Corpo Legislativo, 
na sua proximn reunião, para ser definitivamente appro
vado. ,) os é Thomaz NaiJUco de A r a ujo, do !\leu Conse
lho, Ministro e Secretnrio ti"Estatlo dos Nrgocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em trinta de No1embro de mil oito
centos cincocnta c trcs, trige' imo segundo da Indcpen
dencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\tlg(~5tadc o Imperador . 

.Tos{ Thomaz i\'11bur:o dr Arm~ja. 

t' 



( :39G ) 

J)ECHETO N." 1 . 2R7 - de 30 de Novembro de 1853. 

A 11/orisa o n·r·dito SllJIJI!nnrntar dr: 1 t!t. 533./)"l3:Ht para 
o c.rcrcirio de 1tl53-1~5lt, 1ut (órma da Tabella 

que com este baü·a. 

Tendo a Lei numero seiscentos <Juarenta e sete d(~ 
sele de Agosto do auno passado augumentado as despc
zas das rubricas-Secretaria d"Estado-'frihunal Supremo 
de Justira-c Helações-, c não sendo sullicieu~c as som
uws decretadas para o exercício de mil oitocentos cin
coenta c lres a mil oitocentos cincoenta c quatro na 
I.ci numero s<'iseentos sessenta c oito de onze de Se
tembro de mil oitocentos cincoenta c dous, que não 
teve em vista esses augmentos, de conformidadé com as dis
posições do paragrapho segundo do Artigo quarto da L••i 
numero <1uinllentos oitenta e nove de nove de Setemhm 
de mil oitocentos e cineoenta, c Tendo Ouvido o 1\leu 
Conselho de l\linistros, Hei por hem Autorisar o Ministro 
c Secretario d'Estado dos Negocios da ,Justiça a dispen
dcr, no corrcn te exerci cio , com as citadas rubricas , a 
<JUantia de cento quatorze contos quiuhentos trinta c tres 
mil trescntos trinta e qualrc rf>is, na fórma da Tahella 
que com este baixa; devendo o reft•rido credito supple
mentar ser levado em tempo opportnno ao conhecimento 
do Corpo Legislativo para ser definitivamente approvado. 
José Thomaz Nahuco de Araujo , do l\Ieu Conselho, Mi
nistro c S(!Cretario tl'Estado dos Negocios da Ju~tiça, 
assim o Lenha entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio tle .Janeiro em trinta de Novembro de mil oitocentos 
cineoen ta c tres, trigesimo segundo da Indcpcndencia e 
llo Im pcrio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

J os1~ T !tomnz ,Tabuco de Araujo. 

.. 



( 397 ) 

Taúclla distributica do credito sllpplcmcntm· concedido , 
por Decreto desta data. para o e.rt•rcicio 

de 1853 -185la. 

§ 1. • Secretaria <l' Estado ........ . 
§ 2. 0 Tribunal Supremo de Justiça. 
§ 3. o H.claçõcs ................. . 

lJ .800.j))OOO 
33. 333-'tt33lt 
713 .IJOO.'JDOOO 

i 1lt. 533.'j'J')33lt 

Palacio do Rio de .Janeiro em 30 de Novembro de 
1853. -José Thomaz 1\'abuco de Ara11jo. 

I 
'í 

\ ~ 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TÜ\10 17. PARTE 2. • SECÇÃO 70. a 

-----------------------------------------------
DECRETO N. • i. 289 ( *) - de 7 de Dw~mbro de 185 3 . 

. Declara que a falta do Registro do Commercio havendo 
alids o Registro (,'era! não importa nullidade das Hy
pothecas , nem prrjudira ao Credor Commerciante rm 
questões de pre(ereJtcia no Juizo Commercial ou Circl. 

Hei por bem em virtude do Artigo cento e uois, 
paragrapho doze da Constituição , e por Minha Imperial 
e Immediata Hesolução tomada sobre Consulta da Secção 
de .Justiça do Conselho d'Estado, datada de hoje, De
cretar que a fidta do Registro do Commereio lw vendo nliás 
o Registro Gernl não só não importa n nullidade da Hypo
theca como já foi cleclnrado pelo Artigo seiscentos e uo
venta e tres do Decreto numero setecentos trinta c sete 
de vinte c cinco de Novcmbw de mil oitocentos e cin
coetlta , como tambem não póde de modo algum pre
judicar ao Credot· Commcrciantc nas questões de prcfe
rcncia no Juizo Commcrcial ou Civel. José Thomaz Na
huco de Araujo , do l\leu Conselho, .Ministro c Secre
tario cl'Estado dos Ncgocios da Justiça , assim o tenha 
entendido , c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
sete de Dezembro de mil oitocentos cincoenta c tres, 
trigesimo segundo <la Indcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagcstndc o Imperador. 

José Thomaz Naúuco de Ara11jo. 

(•) 1.'\ão consta hliYcr Acto algum de N. o 1288. 



( 399 ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 17. PAT!\E 2. I SEC:ÇÃO 71. • 

DECRETO N. 0 1.290- de 12 de Dezembro de 1853. 

Augmenta o ordenado do Juiz jJ[unictjJal e de Orphãos dos 
1'ermos reunidos de lguape e Xiririca na Provú1cia 

de S. Paulo. 

Fica elevado a !;um conto de réis o ordenado annunl 
do .Juiz Municipal c de Orphãos dos Termos reunidos de 
Jguapc e Xiririca na Província de S. Paulo. 

José 'fhomoz Nahuco de Aronjo, do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça , assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacio do lHo de Ja
neiro em doze de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e tres, 
trigesimo segundo da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de At·auJo. 

DECRETO N.o 1.291- de 12 de Dezembro de 1853. 

Marca o vencimento do Carcereiro da cadêa da T'illa de 
Santo Antonio da Parahibuna da Província 

de iJ'Iinas Geraes. 

Hei por bem Marcar ao Carcereiro da cadêa da Villa 
de Santo Antonio da Parahibuna da Província de Minas Ge
nes o vencimento annual de sessenta mil réis, na confor
midade do Artigo oitavo da Lei de tres de Dezembro de 
mil oitocentos quarenta c hum. José Thomoz Nobuco de 
Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'.Estado 
dos Negocios da .Jnstiço , assim o tenha entendido , c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em doze de Dezem
bro de mil oitocentos cincoenta c trcs , trigesimo segundo 
da Indepcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrico de Sua l\Iageslodc o Imperador. 
Jnsi Tlwmo:; :Yaburo de Armyn. 



-- -----------------------------

( ~00 ) 

DECHETO N. • 1. 292 - de 12 de Dezembro de 1853. 

Abre ao Ministro e Secretario d'Estado dos 1\'egocios da 
Jusl1"ça hum credito supplemrntar de 1 . 755 ;ti> 888 para 
occorrrr á.~ despezas, no e:rcrcicio de J 852-1853, com 
a Capella Imperial e Cathedral do Rio de Janeiro. 

Não sendo sufficiente a quantia ,·otada no paragrapho 
nono do Artigo terceiro da Lei de Orçamento proxima
mente finda, para as despezas com a Capclla Imperial c 
Cathcdral do llio de Janeiro , Hei por bem , de confor
midade com o paragrapho segundo do Artigo quarto da 
tci numero quinhentos oitenta e no.ve, de nove de Se
tembro de mil oitocentos e cincoenta , c Tendo Ouvido o 
Conselho de Ministros, Antorisar o Ministro e Secreta rio 
d'Estado dos Ncgocios da Justiça a dispendcr, alêm da 
quantia votada, mais a de hum conto setecentos cincoenta 
c cinco mil oitocentos oitenta e oito réis , do que dará 
conta ao Corpo Legislativo, na sua proxima reunião , para 
ser definitivamente approvado. José Thomaz Nabuco de 
Araujo, do l\Jeu Conselho, l\Iinistro e Secretario d'Estado 
dos Negocios da Justiça , assim o tenha entendido , c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em doze de Dezem
bro de mil oitocentos cincoenta c tres, trigesimo segundo 
da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

1853. 

TO~IO 17. PARTE 2.' SECÇÃO 72. • 

DECHETO N." 1.293- de 1G de Dezembro de 18;)3. 

!Jeclara que as prtiçúes de Gmça dos réos cowlenmados á 
morte , derem ser Ú1struidas com traslado 

de tudo o processo. 

Hei por bem, Usando da attríbnição que l\Te confere 
o Artigo cento c dous paragrapho duodecímo da Constí
tui~·ão do lmperio , ordenar que as petições de Graça dos 
réos condemnados á morte subão á !\linha Imperial Pre
sença com o traslado de todo o processo, e acompanha das 
do relatorio do Juiz de Direito e da informação do Presi
dente da Província , por cujo intermedio devem ser re
mettidas. José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entcndid·o, e faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em dezaseis de Dezembro de mil oitocentos cin
cocnta c trcs, trigcsimo segundo da Independencia c do 
Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabttco de .trauJo. 

DECRETO N.• 1. 29t, - de 16 de Dezembro uc 1853. 

Det~nnina a fúrma da substituição on prorimento dos Offi
cws e Empregos de Justiç-a nos wsos de impedimi'Hlo /l'm-
1lorario, ou impussibidade absoluta dos seJTelllllarios 'Vi
talícios. 

llc por bem, Usantlo da attribniçlío que l\Ic confere o 
Artigo cento c don~, parllgrapho doze ua Com•titni~'iio, De
cretar u segniu!e : 
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Art. 1." Em t,H]os os casos de impedimento tcmporario 
dos serventnarios dos Officios e l~mpregaJos de Justiça, a subs
tituiçi'ío delles terá lugar pela fórma estabelecida no Deacto 
numero oitocentos c dczascte de trinta de Agosto de mil oito
centos cineocnla e hum. Quando por~m em razi'ío de avultado 
expediente dos dous cargos reunidos não possi'ío os substi
tutos legítimos accumula-los sem vrejuizo do serviço , assim 
como nos casos de licença por mais de seis mezes , o Go
verno na Côrtc , c os Presidentes nas Províncias sobre re
vresentaç5o ou informação dos Magistrados ou AutoriJades 
perante quem servirem , nomearão pessoas hloneas para 
exercer temporariamente a substituição. 

Art. 2. 0 Se a impossibilidade do serventuario vitalí
cio for absoluta ou proveniente de idade avançada, ceguei
ra , demencia , ou outra molcstia incuravel , segundo o 
juizo dos J\lcdicos , deveri'ío os mesmos serventuarios reque
rer a nomefH:fio de succcssor , provando alêm da impossi
lidade o seu bom serviço e a falta de outro meio de sub· 
sistencia para terem direito á terça parte do rendimento 
do ollicio scgun1lo a respectiva lotação. Em nenhum caso 
lhes será admillída a nomeação ou indicação de successor. 

Art. 3. 0 Os Juizes c Autoridades, perante quem ser
virem os ditos scrventuurios, e bem assim os Promotores 
Publicos, serão obrigados a participar ao Governo motiva
damente aquellas circunstancias quando os serventuarios , a 
respeito dos quacs se verificarem, não requcirão. 

Art. 4·. o O Governo á vista destas participações , ou 
das informações que houver exigido ' manuará intimar o 
scrvcntuario vitalício, Jlara que dentro de hum prazo ra
soavel , que marcará , apresente o seu requerimento, ou 
allegue e prove o que lhe convier sob pena de ser havido 
o Olficio por vago , c sem o onus da terça parte do ren
dimento. 

Art. 5. 0 Não satisfazcnuo o serrentuario no prazo mar
cado. o GoVPfllO uepois de coliigir as provas ' documentos 
e informações precisas , procedendo ás diligencias que hou
ver por bem , o mandará ouvir em novo prazo para esse 
fim marcado. No caso de demencia será competentemente 
nomeauo Curador, que srja intimado e ouvido. 

Art. G. o U Governo á vista das informações, docu
mentos e provas colligidas, deeidirá o negocio , ou declarando 
o servcntuario I131Jil pllra srnir o Officio, c obrigando-o 
a ~ervi-lo pessoalmente , on rlrclnrando vngo o Officio , e 
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non\cando sncccssor com , ou sem obt·igaçâo de pagar no 
dito servcntuario a terça p<11'lc do rendimento. 

Art. 7." na tleebão tio Governo que declara o Officio 
vago , e o snccessor nomeado obrigado ou não uo puga~ 
uwnto da tert;a parte do rendimento , h a verá o recurso es
tabelecido pelo Artigo qnurenta e seis tlo l\egulomentn nn
luero ceulo vinte c quutro de cinco de Fevereiro de mil 
tlitoecntos q11arcnta c 1lous, ouvida sempre a respectiva See
t:iio ou o Conselho d' Estado. 

Art. 8." Os exames c diligencias necessarias, nos ter
mos do Artigo quinto serão requeridos c promovidos pelos 
Promotores Publit.:os c presididos pelos Juiz~s Mu11idpaes, 
e se os scncnluarios servirem perante as Helar;ões , serão 
requeridos c promovidos pelo Procurador da C()l'ua, c prc
~irlidos pelos Presidentes dcllàs. 

Art. 9." Os exames de sufficicncia para habilitação 
dos concorrentes aos Ollicios ou l~mprcgos de J usliça exi
gidos pelo já citado Decreto numero oiloccnto~ e uczasctc 
só podem ser presididos por Juizes letrados. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do 1\lcu Conselho , 
l\1inistt·o c Secretario d'Estado dos 1\cgoclos da Jllstira, as~ 
sim o tenha entendido , c faça executar. l)alacio do ltio 
de Janeiro em deziJScis de Dezcmbt·o de mil oitocentos cincocn
ta c trcs, trigcsimo srgnntlo da lndcpcndcncia c do Im· 
pcrio. 

Com a Huhrira ,J,. Stta l\Iagcs!:J1le o lmpcradot•. 

--- -~·-----

DEC!tETO l'\." 1. 2!);) - de 16 de J)ezcmLro de 18G3. 

Ordena que nas Prorincias do Espiritn Santo c de Santa 
Catlwri11a srjií9 especiaes os Chefes de Policia. 

Hei por bem, na conformidade do Artigo quinto do !te· 
gnlamcntu numero cento Yintc de trinta c hum de Janeiro 
de mil oitocentos quarenta c dous, Decretar que scjão cspe
ciacs os Chefes de Policia das l'rovincias do E~pirito Santo 
c Santa Catharina. José Thomaz Nubueo de Araujo; do 
J\lcu Conselho , Ministro c Secretario u'Eslado dos Ncgocio101 
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ria .Jnsli«;a, assim o lenha cntcntlirlo , 
l'alario do Rio de Janeiro em dezascis 
mil oitocentos cineocnta c trcs, trigesimo 
dcpcndcncia c do Imperio. 

r faça cxcrntar. 
de Dezembro de 

segundo da In-

Com a Rnbrica de Sua l\Jagestadc o Imperador. 

José Thomaz l'útbuco de Araujo. 

DECilETO N. 0 1.206- de 16 de Ilczcmbro de 18:>3. 

1Jcc7ara que ao rl!e[e de Policia exonerado, ou d1 mútido , 
compete o ordenado de Juiz de Direito até 

ser cmprcgallo. 

Hei por bem, de conformidade com a Minha Impe
rial Resoluçilo de dez deste mez, tomada sobre Consulta 
da Secção tln Justiça do Conselho d'Estado áccrca do J'C

qucrimcnto do Juiz de Direito Ycnancio José Lisboa, De
clarar que ao Chefe de Polieia exonerado , ou demittido, 
compete o ordenado de .Juiz de Direito até regressar para 
o Lugar, de que foi tirado, ou para outro equivalente, 
em vista do Artigo vinte e tres do Ucgulamcnto numero 
cento c vinte de trinta c hum de Janeiro de mil oitocen
tos quarenta c dons. José Thomaz Nabnco de Araujo, do 
1\fen Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias 
da Justiça, assim o tenha entendido, e raça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dczasseis de Dezembro de mil 
oitocentos cincocnta c trcs, trigesimo segundo da lndcpcn
dencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

I 
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----------~----------.---------------------COLLECÇÀO DAS LEIS DO ll\IPEIUO DO BRASIL. 

:1853. 

TO~IO :17. PARTE 2. n SECÇÃO 7 3. I 

DECRETO N.• 1.297 - de 17 de Dezembro de 1853. 

Ordena que o 2.• Distn"cto de Pa:. da Frcgttczia do En
genho Velho da CtJrle forme lwma nova Subdclegaeia. 

Hei por bem Ordenar que o segnntlo Districlo de l'az 
da Fregnezia do Engenho Velho da Côrtc forme huma nova 
Suh<le.legacia, que terá por limites os mesmos do referido 
llistriclo; pertencendo á aclual Suhdelegacia os limites do 
primeiro Discricto. José Thomaz Nabuco de Araujo, do 
1\feu Conselho, Ministro e Secretario (!'Estado dos Ncgocios 
da Justiça , assim o tenha entendido, e faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeiro em dezasetc de Dezembro de mil 
oitocentos cincocnla c tres, trigcsimo segundo da Indc
pendencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperudor. 

José Thonwz l't/abuco de Araujo. 

DECRETO N. 0 1.298- de 17 de Dezembro· de 1853. 

Explica o Art. '78 do Decreto N.• 736 de 20 de Novem
bro de 1850. 

Altendendo ao que l\fe representou o Vice-Presidente 
da Província do Hio de Janeiro , c em conformidade da 
.Minha Imperial Resolução de dczusctc do corrente mez , 
tomadu sobre Consulta da Secção de Fazenda do Conselho 
d'Estudo. 

Hei por bem Declarar que a jurisdicção privativa , que 
pelo Art. 4. 0 du Lei N.• 2!,2 de 29 de Novembro de 18H 
compete ao Juiz de Direito da Cupital da Provinda do Rio 

j 

.I 

I 

.1 
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de .Janeiro para ronhecer dos Feitos da Fazcn•la, suhsisw 
(' eonlinuar{l a s••r exercida a rcsJwito dos Feitos da Fazenda 
Provinda!, enlendcnrlo-se a c'l:lineçiio determinada pelo Art. 
78 do Decreto N. 0 736 de 20 de Novembro de 18;)0 limitada 
somente á parte relativa ao conhecimento dos Feitos da Fa
zenda Geral, qnc são os que devem correr perllnlc o Jnizo 
dos Feitos da Côrtc. O Visconde de raran<í , Conselheiro 
(!'Estado, Senador do Impcrio , Presidente do Conselho de 
::\1inistros, 1\linislro c Secretario (rEstado dos Negocios (la 
Fazen•la , c Presidente do Tribunal do Thesonro 1\ acionai, 
assim o tenha entendido, c faça e'\cenlar. P<•lacio do Rio 
de .Janeiro em dezasctc de Dezembro de mil oitocentos rin
rocnla c trcs, trigcsimo segnn•lo da T ndependencia c do 
Imperio. 

Com a ll11hrica de Sua 1lageslauc o Imperador. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO IHlASlL. 

1853. 

TOMO 17. PARTE 2. a SE\.ÇÃO 7!!. I 

DECRETO N.o 1.299 de 19 de Dezembro de 1853. 

Concede a Joaquim Francisco Al1:es Branco 1tluni= Barreto, 
prit,ilegio excluút·o pelo tempo de nm•f'nta nmw.~ para a 
construcçiio de /nona estrada de ('erro na l'roDinria da Bahia, 
partindo da Cidade de S. SalDador, ou de q11alqul'r ponto 
da littoral on de rio naDega1:el proximo drlla, e il'1·mi
nando na rilla do .Joazeiro , ou em outro lugar na mar
gem direita do Rio de S. Francisco, qne se iulgar mais 
convcm'ente. 

llavcndo-.\le representado Joaquim Francisco Alves Branco 
.\Inniz Barreto <Ícerca da utilidade da rnnstruc~·;ío de huma 
Pstrada de ferro na l'rovincia da Bahia, que partindo de qual
•Juer ponto proxirno <Í capilal da mesma Província, \iÍ ler
minar na Yilla do .Joazeiro ou em outro lugar na margem 
direita do Rio de S. i''rancisco, que se julgar mais convenien
te, pedindo para a incorporação •le hnma Comp;mhia que 
n•alise a referida estrada o privilegio autorisado pela tei de 
2fl de Junho de 1~)2, c Decreto n. 0 725 de 3 de Outubro 
ultimo: c Desejando promover quanto for possível , em benc
lirio da agricultura e do commercio da l'rovincia da Bahia 
ns meios de mais facil communieação entre os pontos do 
seu tcrritorio, qtw pelo desenvolvimento de sua inrlustria 
agrieola podem admittir desde jiÍ tão importante melhora
mento : Hei por hem , conformando-:VIe por Minha imme
diala Ht~solução de S de Outubro ultimo, com o parecer da 
Secção do Con~elho d' Estado dos Ncgocios do lmperio exara
•lo em sua Consulta de !~ do mesmo rnez, Conceder-lhe o pri
' ilq~io exrlnsivo pelo tempo de noventa annos para a cons
lrucção de huma e~trada de ft~rro, que deYPnÍ parlir de qual
quer ponto proximo iÍ Capital da referida l'rmincia, c ter
minar na Yilla do Joazeiro on em outro lugar da margem 
din•ita rio Hio rh~ S. Franeisco, 'fliC se julgar mais comcnicnlc 
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por meio de huma Companhia rle Nacionaes e Estrangeiros que 
para este fim se organisar ~oh as condi~·õcs que com este 
hai\ilo, assignadas por Luiz l'!~dn·ira do Coutlo FPI'faz, do 
l\Icu Consdho, l\Iil,islro e Secretario d' Esliulo dos Negoeios 
do lmpcrio, que assim o tr~nha entendido c faça cxcenlar. 

l'alacio do Rio de Janeiro em dczanovc de Hczcmhro 
de mil oitocentos c eincoenta c tres, trigcsimo segundo _da 
lndcpenucncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcsfarlc o Tmpcrndor. 

Luiz Pedreira do CouUo Ferraz. 

Condições a que se Te{ere o Decreto dPsta dota, e mm as 
quw•s o Governo contracla com Joaquim Fmncisco Ahe.~ 
Branco Jluniz Bru'/'l'lo a 1'11/l.çfrucçiio de lmmn estrada 
de {erro na Província da Bahia. 

1. a O f~ovcrno concede ao dito Empresa rio o privilegio 
pelo prazo de noventa annos, contados da data da incorporação 
da Companhia que este deye orgauisar para a construcção 
e gozo ue huma estrada de ferro , que parta da Cidade de 
S. Salvador, ou de r1ualqucr ponto do littoral ou de algum 
rio navegavel pro\irno della, c vá terminar no Joazciro á 
margem do Hio de S. Fmncisco ou em algum outro lugar 
da margem direita do mesmo rio que se reconhecer prestar 
mais vantagens 1Ís communieaçücs do interior da l'rovineia 
e de outras centraes para o littoral. A incorporação da Com
panhia devcní verificar-se dentro de hum anno da data destas 
conrli~·ões. 

2. a Durante o tempo rlo privilegio JliÍO se podPrá con
ceder empresas de outras estradas de ferro, na l'rovincia 
da Bahia, dentro da distancia de cinco Jeguas, tanto de hum 
como tle outro lado e na mesma dirccção desta, salvo se 
houver accordo com a Companhia. 

Esta prohibi~·ao nilo comprehende a da ennsl rueçfto de 
outras estradas de ferro, que, ainrla que partinrlo do mesmo 
ponto, mas seguindo direeçõcs diversas, possilo aproximar-se 
accidentalmente de algum ponto da estrada privilr~giada, ou 
mesmo eortal-a; com tanto que dentro da zona privilegiada 
não possão receber mercadorias c passageiros. 

3. a Os pontos intermedios da linha contractada ficão 
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deprmlcnl cs de accordo po~terior entre o f.overno c a Com
panhia, depois que esta houver procedido a todos os CYames 
c trabalhos preparai o rios, apresentando a respectiva planta, 
que será submetlitla iÍ definitiva approva~:ão do (~oremo. 

!~." A Companhia po1lPr<Í construir lambem linhas trans
vcrsacs de ferro, de madeira ou de qualquer outra couvcnien
te cspccie, quando julgue de utilidade para facilitar o 
transito de generos e de passageiros para a linha princi
pal; n<lo gosawlo pon\m aquellas linhas dos favores que á 
esta estrada s;io concedidos, C\Ccpto os que forem cxprcssa
mcnt c designados no contracto. 

5. a Ús trabalhos uas primeiras vinte lcgnas desta es
trada dcrenio eome(,·ar dentro do prazo de dons annos, conta
dos da data da inrorporaç<lo, e a CIJlll{lanhia os concluir6 
no de doze. Na falta de cumprimento desta obrigaçflo a Com
panhia poderú ser multada na quantia de dez contos de réis 
pelo Governo, e este lhe mareará mais hum anno para o 
começo ou ultirnaçiio dos trabalhos ; pagando a Companhia 
pela mora de cada hum semestre do novo prazo quatro contos 
de réis. Findo o anno, c imposta a multa do ultimo semes
tre, será esta seguida da perda do contracto, salvo se a mora 
for proveniente -de causa imprevista , ou invencivcl por parte . 
da Companhia. 

6. • Quando ·a Companhia tiver perdido o direito ao 
contracto, pela falta da conclusão da parte da estrada refe
rida na condiçiio antecedente, conservará a propriedade da 
porç<1o feita, penkndo somente o direito á contimw~'<IO do 
gozo dos favores eon~edidos pelo contraclo ; c será neste caso 
ainda responsm Pl pelo valor dos que tiver j;í recebido , dan
do-se para este fim a hypotheca nas mesmas obras. 

7. a Poderá a Companhia usar do direito de desapro
priar, na fúrma das Leis em vigor, o terreno de domínio parti
cular que for necessario para leito da (~Strada de ferro, es
tações, armazens c mais obras adjacentes; c pelo Governo 
lhe serão gratuitamente concedidos, para os mesmos fins, os 
terrenos dcyoJulos c nacionaes, c bem assim os comprchcn
didos nas scsHwrias e posses, ~alvas as irulcmnisações que 
forem de direito. Tamhem o Governo lhe concedcrú o uso 
das madeiras c outros matcriacs existentes nos terrenos devo
lutos e naeionaes, c de que a Companhia tiver precisão 
para a construcçiio da estrada de ferro. Os favores deste 
Artigo s<lo C\Í!~nsivos aos caminhos transversaes. 

8. a Ficão isentos de direitos llC importaç<lo' dentro do 
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tH·azo marrarlu para a conclusão das obras, c 11os dez alllloS 
ljne a e\la immediatamelltc se seguirem, os trilhos, machinas 
e instrumentos, que se destinarem iÍ mesma cUilstrucção; 
e bem assim os carros 1 locomotivas c mais objeetos necessa
rios para começarem os trabalhos da empresa. A mesma 
isençüo lw concedida ao carvão de pedra }Jelo espaço de 
sessenta annos contados da data da forma~·fío da Companhia. 
O goso 1leslcs favores fica sujeito aos Hegulamentos lisraes 
para evitar qitalquer abuso. 

U." A Companhia se obriga a não possuit' escravos, e 
a não empregar no serviço da constnu'ção da estrada de 
ferro se não pessoas !ines, que , sendo nacionacs , poderão 
gosar da isetH,·ão do t•cct•utamento, hem como tia dispensa do 
seni~·o adiro da Guarda Nacional; c sendo cstrangeit'os par· 
ticiparão de todas as vantagens que por Lei forern concedi
das aos colonos utcls c indttstriosos. 

10." Só terão di• ·ito de gosar da isenção do serviço 
adivo da (;uarda Nacional e do recmtamcnto os nacionaes 
empregados pela Companhia, que estiverem incluirlos em 
huma lista entregue todos os seis mezes ao !'residente da 
l'rovineia, e assignada pelo setl Uircctor; não fJOdendo passa~ 

. do o primeiro semestre ser nella contemplado o iudividuo 
que não tiver tres mczcs de e!lcctivo exercido. Convencida 
a Compauhia de qualquer abuso sobre este importante assum
pto, em detrimento do serviço publieo, podcni ser multa
da pelo Governo 11a quantia de quatro contos de r{•is; e per· 
dcní mesmo este favor em ca·so de reincidencia, se o {;oyer
no o julgar eollYeHientc. 

11. a A estrada de ferro Ilflo impedinl o li \Te transito dos 
caminhos actuaes, e de outros que para eommodidade publica 
se abrirem ; nem a Companhia terá direito de exigir taxa 
alguma pela passagem de outras estradas, de qualquer natu
reza, nos pontos de iutersecr;ao. 

12.a O t;overno poderá fazer em toda a extensão da 
estrada de ferro as construeções c apparelhos ncccssarios ao 
estabelecimento de huma linha telegraphica elcctrica , res
ponsabilisando-sc a Companhia pela guarrla e consct'vação dos 
tios, postes c apparclhos electricos a expensas suns, c pres
tamlo-se a transportar gratuitamente os Agentes da telcgra
Jlhia que viajem em razao do seu emprego. A Companhia 
teriÍ o direito de fazer semelhante conslrucção, se o Governo 
a não quizer executar por sua conta, para o qne terá em 
qualquer tempo a prPferenria , ~endo PIU tal raso gralnito 
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o servi~·o prestado ao mesmo Governo, para o que lcní a 
Companhia sempre ás ontens deste hum fio prompto c tlis
ponivel. Mas ou a ~onstrucçflo dos telegraphos se faç.a a ex
pensas do Gm erno, ou da Companhia, a atlministraçflo do 
fio pertencente ao primeiro correrú por conta dclle , <JUe 
nornear<Í q nem a deYa exercer. 

1:3. a As malas do Correio e seus contluclores, })em como 
quacsquer sommas de dinheiro pertencentes aos cofres pu
hlims, s<~rflo conduzidas gratuitamente pela estrada de ferro. 
Igual vantagem I crüo dous passageiros ao serviço do Governo 
em ('ada viagem e a carga não excedente de dez arrobas. 
O t[UC <le mais accresccr a Companhia se obriga a transpor
tar mediante o abatimento de vinte por cento do preço 
l'OHlmum. 

14.a Se o Gmcrno mandar tropas para qualquer ponto, 
a Companhia se obriga a pôr immediatamente á sua dispo
sição, por metade da tarifa estabelecida, todos os meios de 
transporte que possuir, e a empregar tamhem nesta conduc
t;ão os pertencentes ao Governo , que forem apropriados ao 
serviço da linha. 

15. a Por igual preço fará a Companhia transportar os 
seus presos, c seus respectivos guardas, prestando o Governo 
os carros proprios, c com a necessaria se~urança. 

16." O Governo garante á Companhia o juro de cinco 
por cento do capital que !;e lixar para o t'mprego na eons
trucção das primeiras Yinle legnas da estrada. 

17." l'or hum l~egulamento espeeial do GoYerno sení 
designado o modo de veriliearern-se as tlespezas do costeio 
c a receita realisada para se caleular o rendimento liquido 
desta parte da estrada. 

18. • A Companhia franqueaní ao Governo para o eum
primento da disposiçflo do Artigo antecedente o m:amc de 
todos os seus livros, proporcionando-lhe quacsquer outros 
csclareeimentos de que possa preeisar. 

19. a Ista gnrantia h e devida a contar do primeiro dia 
em que estiver concluída cada huma Secção da estrada, e 
franqueatla ao publico, e somente pelo Capital nella despen
dido, cessando logo que por espaço de seis mczei'! sejiio in
terrompidos os trabalhos por culpa da Companhia ; niio de
vendo continuar a obrigação senão depois que continuados os 
trabalhos, se conelua a secção que foi interrompida ; on a 
que foi começada de noYo, quando os trabalhos lenhiio pa
rado no fim de cada hnma dcllas. Cada Sf'Cçilo consf;mí jwlo 



( i I:! ' 

Hwnos dt' tn·~ lt·gna~, <' s,T;Í fixada a ~tu exlen~flo d!' nrronlo 
rollt a Companhia. 

20." Para rPgnlar o pagnmcnto do juro <'lll quanto a 
estrada não dwgar ao referitlo termo ( \inte legua!'i, ) não 
se westuniiHlo l<'r sido <'tnpregado em sua totalidade o ca
pital que se lixar, st•rá t~sle divic\irlo pelo HUmcro de kguas 
que a estrada tin•r tl<'~tle o ~.eu ponto de partida até oHflc 
linalisarem as JlrimP!ras viu te legua~, e ;Í proporção qnc se 
f(H' condnirHlo cada lmma das Sl~cçües tia Pslrada, pagar-sr-ha 
o jmo correspontlí'nfe ao numero de leguas dessa sccc;fio. 

~I." l'ara a n~rilica\·fio assitn da despeza do costeio tias 
vinlt~ prinwira:; lt'giJas da estratla, como da receita que se 
realisar, e ignalmc'Hlt' fiill'il a ittspt·ct:fw !las obras em rcla«:ão 
(t sua exccut;flo, em ron form idade dos planos q li(' se nppro
Yan~m, o Governo nomearú em Londres hum Di redor, o 
qual st:rú o _,linislro llrasileiro alli rrsitlenle, ou quem suas 
n•ws fizt'r, e na Bahia hum lmJH'rfor da estrada, o qual 
SNÚ o l'n·sidt'I!l<~ da l'rovinria. Fil'a tl1·clanulo que estes dous 
EtllJH'I'gat!os pP!o ~;!mj:l~·s fado tlt~ sua~ norneat:ües sfto ronsi
dt>r:H!o~; rnt•:;tido~ dos potlt~n·s que aqui se lhes antorg;lo, 
intlcJlL'lldt•nkHH~Ille til' llllti<'<H,'fiO particular para este fim. 

22." () !lirt'clor 1\rasi!Piro t'lll I.oudrl's, tendo todos os 
1lirei!os q1te t'OtnJW!t'm aos .'lkmbms tia Direcloria, será ron
ridado para lutlas ilS ~'('osücs da mesma, assim como para os 
lralJaJlws de SUilS CO!Il!Hi~~~Jl'S. 

2:3.' l'ara o to\illlW dos liHos, e em geral de quaes
quer rontas das !llliH~s po~sa r<'stdlar Oll\IS maior no quanti
latiw do jmo, o ]li redor Brasileiro poderú nomear hum 
llelega<lo se11, o qual será hum t:rgocianle dos mais acrrdi
t;ulo~; da l'rat;a tle l.ondn·s. 

Para e~;lt' m<·•;mo limo Inspertor da estrada de feno na 
Bahia JHHIPr;Í Jlo!llear hum llclt•gado, o qnal será hum Em
pregado da Tlll'~omaria (;era! tia Luenda, escolhido ti' entre 
os ti<~ maior <·illhegoria. Se pon'-m !"e trntar de e\ames de 
machinas ou da e\ccut;fio do plano da obra , os Delegados 
as~im do Jlircl'tor, como do lu~pertor serão Engenheiros dos 
mais idonens. 

Esta disposiçfto nfio emharga que o Governo nomêe lns
peclores especiaes para exercerem as funcçües de que aqui 
se trata. 

2 ~." Cnmprin<lo pwci:-ar a r!'sponsahilidade a que por 
p•;ta~ rondi<:<ws se sujeita o (~overno, nwdiante a garantia dos 
l·!um por n•ulo, ~rr;í tixndo o m;11 imo do cn~lo da obra, 



( '11~ ) 

tleYt~JHlo ter lu~ar e~la fix:wiio tlt:pois que n Companhia apn~
sentar o~ seu~ trahallws preparatorios, a planta c o on:amenlo 
com os comenit·nlcs pornwnon•s explicativos, tirando tudo 
tlepentlente da approY<H:fío do t;merno Imperial. 

2.). a Quando os tliYiLII'IIllos da Companhia P\!'l'tlt~l'f~lll a 
seiP <~ t res qnarlos por t'Pnto no anno, o excesso tk lat~s 
diYitlt·ndos sPnÍ n·rwrtido igualmente entre o Gm em o e a 
t :ompanhia. 

21i." O tlinheiro m;sim recebido pt~lo Con~rno depois 
tle dt•tluzitlo tll'lle o montante dos pnganwnlos ft•itos <Í Com
panhia em razlío da garantia do juro, se algum ti\er h:n ido, 
ser:í empregado na eompra tle fundos pnhlicos Brasileiros, 
ou f~m (let_'Üt~s da Conlp:lllllia da Pslratla t!P fnro como nw
lhor julgar o (;on~rno, c formarú com os jtnw~ atTttnmlados 
hum fundo desli11atlo para qnalquer pagamento fntnro por con
ta da garnnlia tio jnro. 

27." ()ua!lllo o tal fundo cltegnr a huma somma igual 
a meio por cenlo do rnpital (la Companhia, nwllipliratlo 
pelo numero de nnnos que aiwla restarem do privilegio, a 
detluc<::io dos t1 ivideudos cessar<Í. 

28. • Se 110 fim dos noventa annos do pririlegio, ou 
qunntlo o (;ovcrno us3r do direito qne tem pela ('OIHlit:iio 
:l2." de resgatar l} estmda, ou em f!Halqnl'l' {(~mpo que a 
Companhia dcdare renunciar ;í garantia tio .inro, homer hum 
excesso desta somma tlcpois (](! deducçiio de tntlas as quan
ti3s pagas pelo t~ovcrno por f(mta da garantia do juro, esse 
C\ecsso scní diritlitlo om lres partes, h uma das quaes pt~rl<'n
ccrú ao Govemo e as ontras duas ;Í Companhia. 

2!)." Durante o privilegio a Compauhia pcrcehcní os 
prcros de transporte tle mercadorias c pnssageiros S<'f.iiHHlo 

huma Tabclla qne o t;overno de accordo com clla organisar<i 
conforme as segninles bases: 

1." I'ara os generos de cxport3çâo c tlc produeção do paiz 
o ma~imo do preço 11:ío C\eedcdt de vinte réis por arruba , 
c legua de dezoito ao gr<Ío. 

2. • l'ara os generos de importação o maximo será tle :w 
réis pelo mesmo peso c distancia. 

3.• O preço da condtH\'ào p3ra os ohjeelos de grande vo
lume c de pequeno peso, eomo sejão mobilias, eaixru·~ de 
chapcos, & c. poderá ser Plentdo ao duplo. Tamhnm potlenlo 
ser sujeitos a huma Tabella especial os de eowlueção l'eri
gosa, como seja a pohora , & c. ; e os que t·m raziio dt~ stw 
l'ragiJidnJe , COlHO pÍHI10S, )OUÇil, Yidrns, &_ ('. , OI\ pnr cl'll 
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valor como prata, ouro, e joias, & c. , obrigão a Compnnltin 1Í 
maior re~ponsabilidmle : estes preços deverão ser espeeillca
damenle declarados. Em tcHlos os casos porêm o Governo po
dení elevar ao duplo o maximo do preço de conducção, em 
quanto não se verificar a eondição 28.', ou cessar a garan
tia do juro. 

30." Se os dividendos da Companhia subirem a doze 
por cento rcrluzir-se-ha n pn~çn do transporte, n>forrnando o 
Covemo as Tahellas sendo omitia a Companhia. lndPpewlente 
tlesla cirwmstancia haverá de 5 em ;) annos revisão das mes
mas Ta IH• lias, que ser.-10 modificadas de conformidade com o 
hem publico c com os interesses ria empresa. 

:11." Se os mesmos dividendos e\cedcrem a rloze por 
omto, metade tleste excesso será destinado pnra amorlisa~·ão 
do capital da empresa , e formará hum fundo que será ad
ministrado sob a 11scalisação especial do Governo. 

:32." Se o Gon~rno entender de conveniencia publica 
ellectuar o resgate da mnressão da estratla tle ferro, o po
dení l'nzcr mc(liant() previa indemnisação da Companhia , l)Ue 
seriÍ regulada tia maneira seguinte : 

t.o Não potleriÍ ter lugar este n~sgate, saho de ncconlo 
com a Companhia, se não passados :30 annos da duração do 
privilegio. 

2. o O preço do resgate sení regulado pelo termo medi o 
do rendimento liqui(lo dos 5 annos mais rendosos dos ul
timos sete. 

:3. o A Companhia reeeber<Í do Governo h uma som ma em 
fundos puhlicos, que dô igual rendimento, descontadas quaes
quer quantias resultantrs da garantia do juro, que por ven
tura a Companhia dl'va ainda : n as de amorlisação que possa 
ter ret~ehido por r·on~<·nlinH•nto do (;overno, ou qtw haja de 
recdwr na occasiilo. 

:t3. a o (;orerno Jli'I'Star<Í iÍ Companhia' por meio das 
\uloridades Inda a pro!l't't,'ilo compntird eom ns Leis, a fim 

dP que possa Pila n·alisnr a arn~catlação das taxns estahe
leeidas : e proleged eom Hegulnmentos espeeines não sú a 
sPgurant:a Llos 'iandanh~s, como os co!Hiuetores c emprega
dos que a Companhia tiver para li~walisnr a ohsenancia dos 
seus ltegulamentos, permillindo-lhe ter guardas harreirns, 
que serfio Citladiios Brasill•iros morigerados, pagos pela Com
panllia, e qm~ ptHkm andar armados, mas sujeitos ;Í inspec
~·rto da o .\ uloridadt•s lnraes. 

:n.·• Nos Ht'~ulamenlos do (;ovemo de conformidade 
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com o§ 14 ()o Art. 1. 0 da Lei de 26 de Junho de 1852, serão 
tambem estabelecidas regras de polieia e de se~urança em 
favor das proprias estradas, e do seu uso regular, para pre
venir qualquer perigo que venha ou de estranhos , ou da 
propria Companhia: impondo o (;orerno as convenientes mul
tas e solicitan1lo 1lo Corpo L(~gislalivo maiores penas, se por cx
periencia n•coniH~r neeessario. 

3;j_" No easo de que o Governo queira qne alguns 
Engenheiros seus se instrwio na eonstrucção das estradas de 
ferro, a Compauhia os iulmittiní para que assistão a todos 
os trabalhos da empresa. 

:3G. a ;\ Companhia não podení cmittir acções, ou pro-
messas de ae~·ües negnriaveis , sem que se tenha eonstituido 
em Wl~ic(larle IPgal com estatutos aplH'OYados pelo Governo. 

:n.a A Companhia lerá a faeuldadc de explorar c abrir 
minas de earviio, pe(lra calcaria , ferro, ehumbo, cobre e 
de quacsqncr outros mctaes, ainda preciosos, sem prejuizo 
de direitos ad(]Uiridos por outros, devendo, quando as 
descobrir, dirigir-se immedialamenle ao Goremo, para que 
lhe sejlio demarcadas as datas e estipuladas as condições do 
seu goso ; podendo a Companhia exercer esta f.1culdadc no 
scgnimcmlo da linha da eslrnda de ferro, c m mesma zona 
de 5 leguas para cnda hum dos lados. Todavia esta facul
dade sení executada' de mo1fo que não seja dist.rahida quantia 
alguma do fundo capital da Companhia, destinado para a 
construcçfio c costeio da estrada de ferro, c não se con
fnndão os interesses e as Administrações ou Directorias de 
huma c outra empresa. 

38. a llodcnclo, niio obstante a clareza de todas as es
tipulações deste conlraeto, dar-se dcsaceordo entre o Governo 
e a Companhia a respeito dos seus direitos e obrigações , 
seguir-se-hão neste caso as seguintes regras : 

1. a Se o desaccordo entre o Governo c a Companhia 
recahir sobre os planos , ou exccuçiio da obra na parte scien
tifiea, nomearão por eommnm aeeordo trcs Engenheiros, e 
quando niio possilo romhinar nessa nomeação , cada huma 
das partns HOIII(~aní hum Enge-nheiro, e quando os ()ons assim 
nomeados dirergin•m na d(•ci~;iio, o 1;on~ruo por intcrmc~dio 
do Ilircelor Brasileiro em Londres cscolhení o Presidente 
ell'cctivo, ou hum tios ex-Presidentes do lHslitnlo dos Enge
nheiros civis de Londres. 

2. a Se porêm a dirergcncia YCrsar sohrn din·itos on 
ticvcrcs c seus rPsprclivo:- interesses, a qw~slão ser;í decirlida 
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definitivamente por trcs arbitros, hum 1los quacs scní no
meado pelo GoYerno , ou! ro pela Companhia , c o te reei ro 
por accordo de ambas as partes. ~ 

3." Se porêm niío concordarem na nomeação deste terceiro I 
arbitro, o l~overno Imperial aprcsentar;Í tres nomes escolhidos 
d' entre os Conselheiros d' Estado, e a Companhia outros Ires 
nomes : destes seis se tiraní por sorte hum cujo Yoto será 
decisivo. 

4. a Quando aconteça que os t rrs arllitros nomeados por 
commum acconlo, ou sPja na hypolhesc tlo § 1. o , ou na do 
2." divir.jão entre si, scriÍ voto der.isi,·o no primeiro caso o 
Presidente ou o ex-Presidente do Instituto dos Engenheiros 
civis de Londres, c no segundo hum arbitro sort~ndo pela 
fórma declarada no § 3. o 

5. a O acto do sortuamcnto seriÍ praticado em Londres 
sob a presidencia do Ministro Brasileiro, e em presença dos 
:Membros da Dircctoria, os quaes assignarão juntamente com 
elle o termo que se Jarrar. 

6. a Quando para a del:is;ío de qualquer qncsliío for ne
cessario o aruitramcnlo, hnma das partes faní aviso <Í outra 
dessa necessidade, c do nome do arLitro escolhido. Se dentro 
de trinta dias da data do aYiso a outra parte deixar niío só 
de nomear o seu arbitro, como ainda de o communicar á 
primeira , o ponto da questão será considerado como conce
dido em favor desta pela parte que assim ficou em falta. 

39.a O presente contrueto ficará dcpcnllcntc, para seu 
complemento, de ajuste posterior e dellnitivo entre o Governo 
e a Companhia, depois qnc esta apresentar os trabalhos e 
esclarecimentos de que tratão as condições 3. a c 24. a; e 
então serão declaradas as clausulas e condições que dcvão 
regular o systema da construcciío da estrada de ferro , de 
carros, machinas c locomotiyas, de acconlo com os ultimos 
melhoramentos, a bem da segurança dos passngeiros, e dos 
transportes, da economia do costeio, da velocidade da mar
cha e de todas as mais commodidadcs e vantagens para o 
Jmblico; devendo tal ajnslc preecdnr ao começo da obra. 
Fica entendido que no inkresse da Companhia, assim eomo 
no do Governo, a Companhia tcní o direi lo de substituir, 
precedendo a approraçiío do Governo , qualquer modo de 
tracç.ão, ou impulso qnc possa ser inventado ou deseuberto 
em vez das loeomoliras adualmentc empregadas' om~reccndo 
ao mPnos iguaes vaulagens de segurança, regnlaridade, Yelo
cidadc c ccunomi<~, 011 para toda, on parte da linha. 
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Esta disposição romprehende, dadas as referidas cir
eumstancias , as altrraçfles que forem convenientes nos sys
temas tlc trilhos, carros c mais objectos da estrada de ferro. 

/~0. a A Companhia transportaní gratuitamente em qual
quer tempo c em qualquer dircq·ão as Irmãas de Caridade, 
em Wagons rle primeira classe, c cada anno durante os cinco 
primeiros annos, ua costa para o interior em carros de ter
ceira classe, mil c qniuhcntos colonos, que tiverem obtido 
concessões ue terrns, sendo distribuídas em por(·ões conve
nientes, tendo o l;ovemo dado á Companhia aviso previ o. 

41." Fica entendido que as presentes condições refe
rem-se somente á st~cçiio da estrada de ferro desde seu pon
to de partida ató o em t[Ue terminem as primeiras vinte 
leguas. 

~·2.' Quanto pon'-m <Í continuação da mesma estrada 
do ponto em que terminarem as ditas vinte leguas até o Rio 
de S. Francisco, licarú tlt>pendente de novas estipulações entre 
o Governo e a Companhia, sem que se julguem obrigatorias 
as condições acima referidas, ficando porêm desde já decla
rado que em nenhuma hypothcse o concessionario e a Com
paRhia terão direito de rcelamar do Governo garantia de juro 
pelas despezas que houver de fazer com este J>rolongamcnto 
da linha. Assegura-se todavia desde já á Companhia para essa 
continuação os favores das condições 7.a, 8." c 37." 

43. a !'ara rcaJisaf-SC O }H'Olongamento da estrada men
cionauO no Artigo antecedente, deverá a Companhia apresen
tar ao Governo o plano da obra, as plantas e todos os cs
elarecimcntos neccssarios dentro de seis annos contados do 
dia em que se abrir no serviço publico todo o primeiro lanço 
comprchendido nas vrimeiras vinte leguas, e quando o não 
faça dentro deste tempo perderá por isso o direito á conti
nuação da estrada, e o c;overno a poderá contractar livremen
te com outro l~mpresario ou Companhia . 

.V~. a Se o plano apresentado para a construcção da es
trada não for approvado pelo Governo dentro em quatro annos 
contados da sua apresentação, ou se dentro desse mesmo prazo 
o (;overno c a Companhia não chegnrem a hum accordo sobre 
as condições do contraclo, em ambos estes casos ficará igual
mente perdido o direi lo ú continuação da estrada, podendo 
o Goveno conlractal-a liucmente com outra Companhia ou 
empresario, sem que os concessionarios ou a Companhia por 
elles organisada possão exigir indemnisação alguma a qualqncr 
titulo que seja. 
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,i;)." A tledaral_;iio do perdimento do direito nas h~po
lhcses dos dons Artigos antt~eedenles, será feita sobre Heso
lurão de Consulta dn Cons!'lho d' Esl;ulo. 

· l'alacio do Hio tlc .Janeiro em 19 de Tlezcmhro de 
18.tJ3. -Luiz l'edreira do Coulto ferraz. 

DECRETO N.o 1.300- de 19 de Dezembro de 1853. 

Augmcuta as gratificações dos Chr{rs de Policia de algumas 
Províncias. 

Hei por bem, Usando da antorisação, que Me con
fere o Artigo vinte e cinco da Lei numero setecentos c 
dczanove de vinte e sete de Setembro deste anno, De
cretar o seguinte : 

Art. 1. • Fi cão cleva<las a hum conto e seiscentos mil 
réis as gratificações dos Chefes de Policia das Províncias 
da Bahia, de Pernambuco, de Minas Gemes e de .Mato 
Grosso. 

Art. 2." Ficão elevadas a hum conto e quatrocentos 
mil réis as gratificações dos Chefes de Policia das Provín
cias de Goyaz , de S. Paulo, de S. Pedro do Hio Grande 
do Sul, do Maranhão e do Pará. 

Art. 3. o Fi cão elevadas a hum conto e duzentos mil 
réis as gratificações dos Chefes de l'olicia das Províncias das 
Alagoas, da Parahiba, do Ceará , do Piauhy e do Amazonas. 

Art. .&. o .Ficilo elevadas a hum conto de réis as gra
tificações dos Chefes de Policia das Províncias do Rio 
Grande do Norte, de Sergipe, do Espírito Santo e de 
Santa Catharina. 

José Thomaz NalJuco de Araujo, do l\Jeu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entenuido, e faça executar. Palaci'l do !tio 
de Janeiro em dczanove de De1.cmbro de mil oitocentos 
cincoenta e tres , trigesimo segundo da Independencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestade o Imperador . 

.Tosé Thoma:. 1Val111co de Arauio. 
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COLU:C<~AO D,\S LEIS DO niPElUO DO llHASIL. 

1853. 

T0\10 17. PAl\TE 2.' SECÇ,\0 Í 5. • 

mmETO N.o 1 .:~01 -de 28 tle Tlezemhro tle 185:3. 

Dtt IIOl'tt orqa11isariio á (;Hrl/'lltt ;Yarimwl do ~lunicipio dl' 
l'hrrahrt da l'rorintil/ de Jli11rts Gf'racs. 

Atkntlt~JHlo ;Í Proposta tio Pre~idcnle tla Prm inria de 
31inns (;craes, I !t-i por lwm llen!'lar o seguinl(~: 

Fica rre;ulo no \!uuit'ipio de l:lH·rahn da Jlrmineia de 
~li nas Gentes, hum ( 'ommando Supnior tle (;uanlas Nacio
naes composto de dois Batalhücs de lnfimtaria de seis Com
panhias cada hum, com a tlesignaçfio tle primeiro c segun
do do seni~·o activo, c h uma Ser~·fio de Bntalhrw, de duas 
Companhias, do serviço ela reserva. 

,\ rl. 2." Os Corpos terilo ns suas pnradns nos lugares 
qtH' llws tim•m marcntlos pelo l'rt~sitlL•nk da l'rm inria, na 
ronformitlade da· tri. 

José Thomaz Nalmro de Araujo, tlo ::\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario tl' Estado dos T'lt•gnf'ios tia .Justiça, assim 
o tenha <'lltf~ndi<lo, e faça C\t~cutnr. l'alacio do. Hio de .Ja
neiro em yinle oito tle DPwmhro dt~ mil oitocentos cincoen
ta. c tres, trigesimo segundo da lntlepcntlenda e do lmperio. 

Com a. Huhrica de Sua ~[agt'~l a de o hnpcratlor . 

.José Tltomaz 1\rabuco de Arau:fo. 

DECHETO N." 1. 302 - d<' 2S d<~ J)pzcmhro de 1853. 

Dd nora or,r;rmisrti'IIO IÍ C11arda ilacimwl do Mu11icipio 
de Caldas da f>rorincitt dl' Minas (,'rracs. 

A !tendendo {t Proposta do Presidente da Provincia 
dr~ Minas Ct'r:ws, Tlf'i por lH'Ill )):·cr('l;l:· o seguinte : 



Art. 1." Fica crcatlo no l\Iunicipio da Villa de Caldas 
da Pro,·inria de l\linas Geraes , hum Commando Supe
rior de Guardas Nacionacs, composto de hum Esquadrfto 
de CaYallaria, c dois Batalhões de Infantaria do serviço 
aclivo de seis Companhias cada hum, com a designação 
de primeiro e segundo, c huma Secção de llatalhão de 
duas Companhias do serviço da reserva. 

Art. 2. o Os Corpos Lerão as suas paradas nos lu
gares rtue lhes forem lllarcados pelo Presidente ua Pro
''incia, na conformid;tde da Lei . 

• José Thomaz Nahueo de Araujo, do !\leu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da .Justiça, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em Yinte oito de Dczemhro de mil oito
centos cincocnta c Lrcs, trigesimo segundo da lndepen
dencia e do Impcrio. 

Com a Huhrica dr~ Sua 1\lagestade o Imperador. 

José Thomaz 1\' almto de Araujo. 

DECRETO N." t. 303 -de 28 de Dezembro de 1853. 

Declara que os Aj'ricmws li1Tes, cujos M'rm'ros foriio 
arrematados por JNII'li!'u!arcs, ficüo emancipados de
pois de quatorze am1os, quando o requeirüo, e pro
n'dcncia sobre o dc.5tiuo dos mesmos Africanos. 

Hei pm· bem, de conformidade com a Minha Impe
rial Hcsoluç[ío de viu~:: <' quatro do corrente mcz, to-
mada solm! Consu I ta da t-ieccão de J ustiea do Conselho ,4 

ti' Estado, Ordf'!!:ll' <Jur~ os Africanos fivrc's, que tiverem 
prrswdo f.Pnir;ns ,·, p;1:·tinllarcs pelo espnço de quatorze 
annos, se.Po Pmancipados, quando o requeirão; com 
obrigação porêm de rPsidire!ll no lugar que for pelo Go-
Ytrno dc~ignado, r• de tomarem occupação ou seniços 
mediante hum s;dario. Jo:,(· Thomaz Nabuco de Araujo, 
do !\leu Consr;lho, Miui:;lro c Secretario d'Esrado dos Ne-
gocios da Justiça, o lcnlw assim entendido, e façn exe-
cutai'< Palacio rlo Hio d~~ J;meiro Pm vinte c oito de 



Dezembro de mil oitocentos cincoenta c tres , trigesimo 
segundo da lndcpentlcncia c do lmperio. 

Com a llnbrica de Sua Mogcstade o Imperador. 

JoM1 Thomaz JoÚU(O de Araujo. 

DECRETO N.• 1.30!~- de 28 de Dezembro de 1853. 

Orça ct Receita e fi.cca a Despf'Zrl da 1/lustriHsima Camara 
do JJI wricipin da O! r te , para o WIIIO M wtir:i pal do 

t.• de Janeiro a 31 de Ve:embro de 18:1'•· 

Em cumprimento do Art. 23 rla Lei N.• 108 de 25 
de 1\Jaio de 18'•0 : Hei por bem Ordenar que se execute • 
pela maneira abaixo declarada , o Orçamento da lteceita , 
e a fhação da Despcza da C amar a do Município da Côrte. 
para o anno Municipal do 1.• de .Janeiro a 31 de Dezem
bro de 185'L 

C.\.PITULO L 

Da Receita. 

Art. 1. • llc orçada a Receita da Camara Municipal 
da Côrte , para o anno a que este Decreto se refere , pro
veniente dos ohjeclos constantes dos seguintes paragraphos 
na quantia de trezentos cincoenta c nove contos cento se
tenta e quatro mil réis. . • . • . . . . . . . . . . . 359. 17/, ,:tt,OOO 

t.• Imposto de Patente sobre o con-

§ 2.• 

,. • o 

§ 5.0 
§ 6." 
§ 7.• 
§ 8.• 

sumo d'agnardente .......... . 
Dito sohre a importação de bebidas 

espirituosas ...............•. 
Dito de Policia ............... . 
Novo imposto nas seges, carros, 

carroças , & c .............. . 
Licenças a mascates ........... . 
Fóros de armazens ............ . 
Di tos de tabernas ............ . 
Ditos de qnitunclaf' .......... . 

------
6h .000~000 

28 .OOO;jtJOOO 
2!, .OOO:tjlOOO 

29 .OOO:tjlOOO 
13.000;j\)OOO 

1. íOO;rt.OOO 
1. IOO;tjlOOO 

fJO:ti'OOO 



§ !J." 
§ 10. 0 

§ 1 1." 
§ 12." 

§ 13." 

§H." 
§ 15. 0 

§ lü." 

§ 17.0 

§ 18." 
§ 1n." 
§ 20. 0 

§ 21." 
§ 22." 
§ 23." 
§ 2l." 

§ 2;)." 
§ 2G." 
§ 27." 
§ 28. 0 

§ 29. 0 

§ 30. 0 

§ 31.0 
§ 32. 0 

s 33. 0 

§ 3L• 

~ ')t"" o 
~ dt). 

§ 36. 0 

Ditos de carros .............. . 
Ditos tle carrorns ............. . 
Ditos de terreno~ da Cilll1<lra .... . 
Ditos de ditos de marinhas c man-

gues .............. · ..•. · · . · 
Arrendamentos de terrenos de ma-

rinhas.. . . . . . . . . . . . ....... . 
La111lernios d1~ terrenos 1la Camara. 
Ditos de ditos de marinhas ..... 
Emolumentos de Alvar;Ís de casas 

de !l(~gocios c o11tras C!'JH~cics .. 
Indcmnisat:no por rmdi~·iio de ter-

renos de marinhas .......... . 
Arrnações ................... . 
Juros de Apolices ............ . 
Premias de dcpositos .......... . 
Hcntlimento de talhos ......... . 
Dito (](~ aft~rit;ilf~s ............. . 
Ui to da Praça do :~krcatlo ...... . 
Gratilieat.·no p:1ra ventler pt~ixc pela 

Cidude .................... . 
Dita de nalnrali~at.·iio .......... . 
Dita de festividades .......... .. 
Produdo de gcncros vcrHiitlos .. . 
Donativos .......•............ 
l\Iultas policiaes .............. . 
Ditas de posturas ............. . 
Hestiluições c reposições ........ . 
Cobrança tla divida activa , inclu-

sive os fúros vencidos •....... 
Hendimentos do novo matadouro .. 
Hcndimcnto dn ponte na praia 

dos ~linciros ............... . 
Sobras do anno findo de t8G3 .. . 
Emissiio de Apolices do 2. 0 cm

prcslirno para conslruc~·ão do 
novo matadonro ............ . 

C\l'ITULO li. 

Da lJI'SJW:a. 

100;tt;OOO 
1 . 500 ;tP 000 
hOO~OOO 

~J 000~000 

I . ()00 ;7;'- 000 
1 t,. 000 ;:ilOOO 

1.300 ;:\1000 

50 000 ;jp 000 

100;tj1000 
1 . ()()\) ;rt- 000 

GOO ;tllOOO 
500 ;jjl 000 
ano :t- ooo 

1 () . 000 ;jjl 000 
2:-l . 000 ;~ 000 

200~000 
(iL~OOO 

hOO;J-:>000 
;ttJ 

1 . 000 ;j 000 
!j .. ()()() ;tt> 000 

20 . ()()() ;t\' ()()() 
1. OOO;r\lOOO 

2 . 000 ;!v 000 
57.000 ;)tlOOO 

;rt> 
;+jl 

Arl 2" Ficn li\atla n lle~peza da Camara )Julli!'Ípal 



tia Côrl•~ , para o a uno iÍ CJne este Decreto se refere, com 
os oujcctus drsigmulos nos seguintes paragraphos, na quan
tia de trezentos cincoenla e nove contos cento setenta c 
tpwtro mil ré.is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~59. I i'- ;jil 000 

§ 1." 
§ 2." 
§ 3.0 

§ . L" 

§ r>. o 

§ (' o ), 

§ 7." 

~ H.o 
§ n.o 
~ 10.0 

§ 11. o 

§ 12.0 

§ 13. 0 

Secrctnria ................... . 
Contatluria . . . . . . . . . . . . ..... . 
Thcsouraria , Procura1loria c Agen-

te ....................... . 
Fiscaes c (~uanlas i\lunicipacs da 

Cidade ..........••.....•... 
Com missão de obras ......•... 
A1hogatlo ............•........ 
Fúros de terrenos occupnuos pela 

Camnrn .....•.............. 
l\Inlatlouro lle ~;- Chrislorúo ..... 
Abertura c nlargnmentn de runs .. 
Calçatlns , sua conservação c me-

lhoramentos . . . . . .......... . 
Aterros , inclnsivc concertos c con-

~errat;ão tl'estratlas .......... . 
Constrncçiio de pontes, reCllifica

ção c reparos elas qne cxbtcm .. 
Limpeza da CidiHle, inclusive a 

gratilica~·ão tios l~nm·tlas das pon
tes de tlespejo na praia de l). 
l\lanoel , e Prainha .......... . 

§ 1 t..o ]lesmoronamenlo~ ............. . 
~ 1 t;;_o · "J JJ ;:.y " 11 ura tas ............... - . . . . 
§ 1G.° Cacs, e reparos tios da Imperatriz, 

praia dos Mineiros , c S. Chris-

§ 17.0 

§ 18.0 

§ 19." 

§ 20. 0 

tovüo ..................... . 
Reparos de Proprios 1\Iunicipacs , a 

snhcr: o Paço l\lunicipal, Praça 
do .\lercadu , c Larracão dos Afri-
cano~ ..................... . 

Plantio de arvoredo , c conservação 
do qne existe ............... . 

Pagamento da divida passiya da 
Camara ................... . 

Jnros tle 38~) Apnliccs, resto das 
GOO cmillidns do primeiro em
prcslimo para n obra do novo mn-
lê\\lumn , !I por ~"elllo ........ . 

1 o . 200 ;jil 000 
7 .900;t\l000 

16 . 8GO ~ 000 
5. !,31 ~ (){)() 
1 '200 ~ 000 

tHO~OOO 
1 2 . 000 ;TI! 000 
8.000;Jil000 

100 OOO;JilOOO 

':!.7 . 000 ;tp 000 

7. 000 ;tTlOOO 

30. 000 ~ 000 
2. 000~000 
3.000;jil000 

5.000;!i>OOO 

1. 200;j'jlOOO 

2. OOO;jilOOO 

GL3H ~078 



§ 21." 
§ 22.• 

§ 23.• 

§ 2L• 

§ 25.• 
§ 2G.• 
§ 27. 0 

§ 28." 

§ 29." 

( lJ2lJ ) 

Amorlisnçúo tlcslc cmprcslimo .... 
.Juros de 200 Apoliecs do sPgundo 

empreslimo para a mesma obra , 
7 por cento ................ . 

l\Ianulcnçúo de 6 t Africanos do de
posito, c gratilicaçúo do Adminis
trador , c hum Guarda na impor
tancia de 592 ;jjl 000 .......•.• 

Custas a que csliÍ sujeito o cofre 
Municipal .................• 

Dcspezas .Judiciacs ........... . 
Hestitui~·õcs c rcposiç.ões ...... . 
Imprcssúo de balanços, actns, & c. 
Despeza Facnltaliva: não podendo 

a Camara despender quantia al
guma por conta desta verba , 
sem previa approvaçúo do Go-
verno .................... . 

Evcntuncs .................. . 

CAPITULO 111. 

Disposir;ue.s Gemes. 

10.000~000 

7 . 000 ;tP 000 

5. GOO ;tjlOOO 

2.000;t!lOOO 
1. 200;HlOOO 

400 ;tjlOOO 
2.000;tjlOOO 

10.000 ;ti>OOO 
2.h92;tjl3GO 

Art. 3.° Fic<io em vigor, como permanentes, quacs
qncr disposições tlos Decretos de Orçamento anteriores , que 
núo versarem particulanncnlc sohrc a fhnç<ío da Ilcccita 
e Dcspcza , c não tiverem sido expressamente revogadas. 

tuiz Petlrcira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho , 
l\linislro c Secretario d'Estado dos Ncgocios do Imperio, as
sim o tenha entendido, e fa\'H executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte c oito de Dezembro de mil oitocen
tos cincocnta c trcs, trigesimo segundo da Illllcpentlencia 
c do Impcrio. 

Com a Hnbriea de S11:1 Mag('Slatlc o Imperador. 

'·''t 

' 



( lt25 ) 

DECHETO N. o -1 . 305 ~ de 28 de Dezrmbro de 1853. 

Abrindo ao 11! i11isll'l'io da Fa::mda ltum credito sup~ 
plemcnlar de 120. ooo;t;ooo para o exercido 

de 1852-1853. 

Nfto 5endo sufficicnte para a despcza do Ministcrio 
da Fazenda no exercício de 1852-1853 o credito da 
Lei N. o G28 de 17 de Setembro de 1851, augmcntado 
como os snpplemen t<Jres que l\Iandei ahrir pelos Decretos 
N. 0•1.eD7<L22 de Dezembro de1852 e N. 0 1.152 de 13 
<lc Abril do corrcutc anuo : Hei por bem em conformidade 
do § 2. o do Art. !:. o da LI~ iN. o 58U de 9 de Setembro de 
1850, c Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, 
Abrir IIJ<liS o de 120. ooo:;;;ooo nas rubricas constantes 
da Tabella annexa , o qual scrú levado em tempo com
petente ao conhecimento do Corpo Legislativo. O Vis
emule dP Paranú, Conselhc~iro d'Estado, Sen<Jdor do Im
perio, Presidente do Conselho de l\linistros , Ministro e 
Secretario d'Estado dos Ncgocios da Fazenda, e Presi
dente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha 
entendido, c faça <•xecutar. Palacio do Hio de .Janeiro 
aos vinte oito de Dezc·mhro de mil oitocentos cincoenta 
c trcs, trigesimo scguudo da Independencia c do lmperio. 

Com a Huhriea de Sua 1\I:q;estaue o lmpct:ador. 

Visconde de Par anti. 

Tabella a que se rr(crc o Dtcrl'lo desta data rmtori
san(lo o tredito wpplemrntar para o ex·crcicio 

§ G.o 
~ í. o 

§ S. o 

~ 10. o 

~ 1lt. o 

~ 15. o 

~ 1G. o 

~ 22. o 

de 1852-1853. 

A poscn ta dos ............... . 
Em pn•gados de llepartições cx-

tinct<Js ........•........... 
Thcsouro Nacional .......... . 
.Juizo dos Feitos da FnzPnda .. 
!\lesas de Henrlas c Collectorias. 
Casa da 1\loeda ............ . 
Typographia Nacional ...... . 
Curadoria de Africanos ..... . 

30.000;tt-OOO 

ft. 000,/j';OOO 
11.1üíJ!03á 

lt. OOO.:tj)OOO 
22. 000·7::000 
2!J .lJ 39;:';;lJ01 
1 o. 05\l,p207 

1 ()(L/7'000 



3 :w.o 

s 33. o 

llf'posi<:iil'~; e rcstitnirii<'S de Di-
reitos ................... . 

Cratifieaç<-H~s ............... . 
'1 2. OOO.[j)OOO 
2. 23ft~ 20S 

120. ooo.:-:-:ooo 

SI'CI'f'taria cl'Eslado dos NPgocios da FazPrHia em 28 
de Dezembro de 1Sfi3. Visconde de l'aralliÍ. 

--~·--

DECHETO N." 1. 300- de 28 de Dezembro de 1853. 

Abrindo ao Jfinisterio da Fazrnda lmlll arrlito mppfc
mcnt w· de :~[J 3. 500.J7' 000 Jlrtra o f x·e r cicio de 

185:~-1S5lt. 

1\';lo sendo snfllciPnles p:1ra a dcsjH'Za da Casa da 
Moeda c Jl<ll'il o de ol>r:ls a C<ll'go do ,\liniskrio da Fa
zenda 110 cxcrcicio correu te d<~ I Sfl :3-l 85ft os crcditos 
consignados na Lei N. 0 GGS dP :1 l de Sct<~mhro de 1 S52 : 
Hei por IH~IIl em conformidade do S 2." do 1\rt, lt. o da 
Lei N. 0 58!1 de O de Sct<~mhro d<~ 1850, e Tendo Ou
vido o ~1<·n Consdho de Ministros, 1\ntorisar o .l\linistm 
e Secretario d'Estado dos N<·gocios da Fazenda para eles
pender mais 110 mesmo excreicio ;; quantia ele 113. 500,W 
com a Casa d:~ Moeda, c a de 230. 000.;)000 com ohras, 
(1(!\'endo este credito supplemcntat· ser lev:~do em tempo 
competente ao conhecimento do Corpo Legislativo. O 
Viscoude dr Parauú, Couselhciro d'Estado, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de .l\linistr;os, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negoeios da Fazenda, e Pre
sidenle do TrilHinal do Thesoum Naciorwl, assim o tenha 
enl<'ndido, e f;1ça ~~wcul<il'. l'alacio do Hio de Jaueiro 
aos \in!e oilo d1• Dezembro de mil oitocentos cincoenla 
c trcs. trige~imo segundo d<l lndqH'IHiencia e do Inqwrio. 

Com a D.uhrica de Su:~ iUagcstade o Imperador. 

1· is('OIIdc de Paranti. 
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COLLEC<,:ÃO DAS LEIS DO BlPElHO DO HllASIL. 

'1S53. 

TOMO 17. PARTE 2. a SECÇÃO 76. • 

DECRETO N. o 1. 307 - de 30 de Dezembro de 1853. 

Approva c lJlanda executar as lnstrucçõrs porque se 
derc regular o Emprcsario do Thcatro de S. Pedro 
d'Alcantara, sub1.·cncionado na conformidade do De
creto N. o GIJG de 20 de Agosto do corrente amw. 

Hei por hem Approvar, c Mando que se executem 
as Instrucções, pon1ue se deve reguhlr o Empres:1rio do 
Theatro de S. Pedro d' Alcantara, subvencionado na con
formidade do Decreto N. o G!l6 de 20 de Agosto do cor
rente anno, que com este baixão, assignadas por Luiz 
Pedreira do Coutto Ferraz, do .Meu Conselho, Ministro 
c Secretario d'Estado dos Negocios do lmpcrio , que assim 
o tenha entendido, e faça executat'. Palacio do Hio de 
Janeiro em trinta de Dezembro de mil oitocentos cincoenta 
e tres, trigesimo segundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Impáador. 

Luiz Pedreira do Coutto Frrraz. 

1 nslrucrões porque .~e deve regular o Empre.~ario do 
Theatro de S. Pedro d' A/cantara, subcencionado na 
conformidade do Decreto N. o 096 de 20 de Agosto 
de 1853. 

Art. 1. o O Empresario do Thea tro de S. Pedro de 
Alcantara he obrigado : 

§ 1. o A manter em estado completo huma Companhia 
dramatica de lingua nacional, com o numero de bailari
nos necessario para serem preenchidos com dansados os 
intervallos das peças que se representarem. 

§ 2. o A dar pelo menos oito representações mensaes, 
inclusin~ os beneficios, com cxcepção somente do mez , 
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em que IJOu\'rl' a semana sani.J, no qual fica dispensado 
d(' duas recitas. 

S 3." A levar ú scena, anntwlnwnte, pelo menos tres 
dramas origiuaes de invenção nacional , que d'entre os 
approvados pelo Conservatorio dramatico forem preferidos 
pelo lnspector· dos Theatros subvencionados ; retribuindo 
os respectivos autores pela fúrma determinada no para
grnpho seguinte, salvo o caso de previo ajuste com elles. 

~ á.• A entregar ao autor de cada huma das ditas 
pcçns, se houn:r sido hem accei ta do publico , o pro
dueto liquido da 3.a recita, que terá lugar na noite que 
for designada pelo Inspector dos Thcatros suhvencionados. 

§ 5. • A apresentar no Thesouro Nacional, sempre que 
tivet· de receber a subvenção , attest;Hlo do lnspector dos 
Theatros subvencionados , do qual conste haver pontual
mente cumprido estas iustrucções , e satisfeito o salario 
<los artistas pertencente no mez anteri01·. 

§ G. • A fazer inserir nos contractos que cclcbrnr com 
os artistas a clausub de se sujeitarem ambas as partes 
contractantes em todas as duvidas, ou questões, que 
possão ser suscitadas sobre a intelligencia ou execução 
dos respectivos ajustes, ú decisão do Inspector dos Thea
tros suhvencionados. 

Esta decisão será dada administrativamente, c sem 
fórma de processo, salvo todavia o recurso para o Go
wrno, que li c a livre ú qualquer dl.ls partr:s. 

§ í. 0 A pôr ft disposição da eompetente Autoridade 
policial hum camarote de 1. a ordem sempre que houvet• 
espectaculos. 

~ S. o A suhmettcr á approvação do Inspector dos 
Theatros suhrencio11ados, com a antéccdencia de dez dias 
pelo menos, os esp(!Ctaeulos, com !lu e ti\'et· de solemni
sar os dias 1ft e ~5 de l\larço, í de Setembro c 2 de 
Dezembro de cada anno. 

~ ~). • A remetter ao mesmo Inspector copia fiel, que 
authenticarú com sua assignatura, de todos os contractos 
celebrados com os artistas , bem como das modificações, 
que por ventura forem feitas nos mesmos contractos antes 
do seu termo. 

~ 10. A nfto lcrar á sccna scniio as peças que tive
n'm sido approvadas pelo Conservatorio dt'itmatico c pela 
1\utoridade policial competente. 

Art. 2. • IIP-IIrc Pxprcssamrntf' prohihido : 
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§ 1. 0 Dnr no Thcatro de S. Pí'dro d'Alcnntara re
presentações lyricas de operas italianas 011 frnncezas, o 
que todavia não comprehcndc os vnudevilles em <Jualqucr 
li ngua que scjão. 

~ 2. • Toma•· por empresa, sem licen~~a do Governo , 
qua'quer outro Theatro, á ex c epção do de Santa Theresa 
em Nicterohy. 

~ 3. o Dar espectaculos nas noites de 1G de .Janeiro, 
2á de Setembro , e ti de Dezembro , uas ü. •• feiras da 
Quaresma, na á. a feira de cinza, e nas que decorrerem 
de sabbado, vespera de Ilamos até o da Alleluia in
clusive. 

§ á. 0 Elevar os preços actua<~s dos camarotes, ca-
deiras e geraes. 

§ 5. 0 Transferir a empresa, sem previa autorisação do 
Governo, ou pot· qualquer modo dar á subvenção np
plicação que não sf'ja para as despezas do Theatro ex
clusivamente. 

~ 6." 1\lndar os espectaclos annunciados, depois !la 
venda da mór parte dos bilhetes, ou no dia para <tue Li
verem sido designados, salvo motivo imprevisto, reco
nhecido tal pela Autoridade policial, á quem se dirigirú 
para commuuicar o inconveniente <JUC deo lugar á mu
dança. 

Art. 3. o Nos casos de suspensão das representações 
por ordem do Governo, ou <{lJall!lO por motivos de força 
maior forem interrompidos os espectJculos, só- terá lugar 
o pagamento da subrenção ao Empresario na raziío do 
que em taes eircunstancias fot· elle obrigado a pag-ar aos 
artistas em virtude dos respectivos contractos, salvo se 
dentro do anno completar o numero de recitas marcado 
no § 2. o do Art. :l. o 

Art. á. o Pela falta de observancia de qualquer das 
condições contidas nas presentes instrucções, fica o Em
presario sujeito ú multa, que lhe impuzer o Governo até 
a quantia de lres contos de réis, a qual serú cohrada 
e xecu ti vamen te. 

Art. 5." Satisfeitas as referidas condições, ter:t o 
mesmo Emprt-sario direito a haver do Thesouro Nacional 
até o dia 8 de cada mez , apresentando o attcstado IIH~u
cionado no Art. :l. o § 5." d'estas instrucçõcs, a sulnen
r;ão mensal de tres contos tlc réis, aut.orisatla pelo An. 
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J. o do Decreto N. o G!)G de 20 de Agosto do corrente 
:111 no. 

Pal:~cio do Hio de .Janeiro em 30 de Dezembro de 
1853. 

Lui:: Prdrcira do Coutto Ferraz. 

DECHETO N." 1 . 308 - de 30 de Dezembro de 1 853. 

Approra r: manda oúsrrrar as I nslruc(ücs para a c;r:c
CliÇÜO do Derreto i\'. 0 G22 de 2li de Julho de 18!!9. 

Hei por hem Approv:~r, e Mando que se observem :~s 
Instrncções para :1 execução do Decreto N. o 622 de 2ft 
de Julho de 18ft9. qne com este haixão , assignadas por 
Luiz Pedreira do Coutto Ferrn, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Est:~do dos Negocios do lmperio , 
que :~ssim o tenha f'ntendido, I! faça executar. Pala cio 
do fiio de Janeiro em trinta de Dezembro de mil oito
centos e cineoent:~ c trcs, trigesimo segundo da lnde
pcndencia e do lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Lui:: Pedreira do Coutto Ferra:. 

I 1/S[/'IlCf'ÜCS para a r.rrrurt7o do ncrreto N. o 622 de 2li 
de J ui !to de 1 8[J9. 

Art. 1. o O Inspector dos Thcatros subvcncion:~dos 
JWlo Goremo • p:~ra melhor I'XI'CIIÇão do que lhe incumbe 
o I>ecrdo N. o 022 de 211 de .Julho de 1 SlJ!) , far{t n•gis
trar em lirro proprio não só os contractos e qnaesquer con
dições cdi'IJradas entre o Go\'('rno e os empresarios dos 
nwsmos Theatros. mas t:~mhcm c~ntre estes c os :~rlist.as. 

1\rt. 2. 0 Velarú no fiel cumprimento das inslrncções 
<~ ordens elo Gorel'llo concernentes :10s Thcatro<> subl'en
<~ionados , c 110 de tocbs as obrigações contrahidas pelos 
ditos emprcs:~rios • e d'clles exigir{• as informações c do
clln~entos qne para este fim j11lgar necessarios. 

·\rt. ~." Passar:í llH'llsalmenle attcstados aos c•mpre
~:trio:;. ;J rim de I'(~CClJI'I'!'Ill tlcl Thcsouro N;lcional a SlllJ-



( lt31 ) 

vcnção qne lhes competit·, no caso de tet·em sido por 
clles observadas as instrucções do Governo , c as dispo
sições dos respectivos contractos. 

Art. lt. o No caso de haver duvida somente sobre 
huma vartc limitada c definida da subvenção , o Inspc
ctor passará , não obstante , attestado que habilite o cm
prcsario a recebct· a parte liquida , ficando o restante 
no Thesouro <~té a solucão da duvida occorrida. 

Art. 5. 0 Decidirá, ·ouvindo os interessados, todas 
<~s questões ou duvidas que se suscitarem entre os em
}lresarios , c artistas sobre pagamentos de salarios , pres
tação de serviços , e qualquer outra áccrca da intelli
gcncia , c execução dos respectivos contractos , a cuja 
moralidade lhe cumpre prestar a maior attenção. 

Das decisões proferidas em virtude d'estes Artigos fica 
salvo a qualquer das partes, dentro do prazo de dez dias, 
o direi to de recorrer para o Governo , a quem será apre
sentado o recurso por intcrmcdio, c com informação do 
Inspector. 

Art. 6. o Examinará com a antccedencia pelo menos 
de 30 dias o programma dos espcctaculos lyricos que a 
empresa do Thcatro Provisorio tiver de levnr á scena nas 
noites dos qu:.Jtro principaes dins de festa Nacional, c com a 
ele dez dias as do Theatro Dramatico subvencionado, pro
curando fazer com que os mesmos cs-rectaculos sPjão di
gnos dos referidos dias. 

Art. í.o Para a ohsr.nancia do disposto no. Artigo 
1. 0 poderi't requisitar do Otncial Mnior da Secretaria d'Es
tado dos Ncgocios do Impcrio hum Amanuensc ou Prati
cnntc dessa ltrp;utição , o qual fará a escripturação men
cionada no dito Artigo. 

Palacio do llio de .Janeiro em 30 de Dezembro de 
18&3. 

Luiz l'rdrcira do Coutto Ferra-:. 
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