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N.• 750. - llecrcto de 2 de .Janeiro de 1851. -
Appo·o•·a c Manda 'I''" se execute , nos Prc
sidios Leopoldina e Santa Isabel, o J:egula
mento para os Prcsidios Militcu·es fuudm1os 
á margem do Uio Araguya na Provincia de 

P.\C, 

Goyaz.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
N.' 751. - llecreto de 2 de .Janeiro de 185!. - Crea 

huma Colonia Militar no poo·tn do Anoio 
Jatahy na sua conflueneia com o lHo Tibngy. 
em a Comarca de Coritiha dn Pro\'incia de 
S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !lo 

N.• 752. -Decreto de 8 de Janeiro de 1851. -Abre 
ao Ministerio do hnperio hum credito cx
trnordinario de 60. ooo;n:ooo para despezas 
com providencias sanitarias tendentes a ata
lhar o progresso da febo·e ama relia, a pre
venir o seu reapparecimcnto, c a soccorrer 
os enfermos necessirados. . . . . . . . . . . . . . . . . I r} 

N." 753. - Decreto de 2fi de ,Janeiro de 1851. -
Marca as gratilicarõ,~s do Presidl•nle (~ mais 
Membros da Junta de Ilygienc Publica da 
Capital do Imperio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lll 

N. • 75&. -Decreto de 28 de Janeiro de 18fil. -
Reune os Cm!llnandos Superiores d:ts Gu;wdas 
Naeionacs da Cidade de Santo Amaro c Vi lia 
de São Ii'rancisco da Província da H<lhia , 
em hum só Cornmnndo das mesmas Guardas 17 

N." 755. -Decreto de 28 di~ .Tan~iro de 18f•1. -
C.rca o Commando Superio1· das Cum·das Na· 
cionaes da Cid~1de de Sfío Sahndor da Bahia 
de Todos o o Santos .................... . 

N.• 75ll. - llecreto de () <li! Fclrrl'iro de 1851. -
:Extingue o lug~u· dt> ,Tuiz tlr Hireilo <lu Chel 



N.• 

N.o 

da Comat·ca de Santo Antão da PI'Ovinria 
de Pernambuco ....................... . 

71>7.- Decreto de 6 de Fevereiro de 1851.
Extingue o lugar de Juiz de Direito do Civrl 
da Comarca do Limoeiro da Província de 
]>crn:un~ut~o. . • • ••.•••.•••.•••••.••.•.•. 

í5~.- ll<'cn•IO de 6 de Fe,·crciro de 1851. -
Extiugu'~ o Jugnr de Juiz de Dirt•ito do t:hd 
dt~ Comm·ca do tlonito da ]>t·o,·incia de Pel'-

J!l 

u:unhuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • 20 
r;.· 7.W. - o .. creto dl! th de Fe\'CfCÍt'O de 1851.

Autorisa o l\linistro e Sf.'cretal'io d'Estado 
dos ~f•godos da Jn~tiç;1 a despender no cor
rente '"crcicio a 'luantia de Jtô.OOO;t-000 
''""' .hHi•:as d<' 1.' lnstancia. • • . . . • • . . . . 21 

!\.' íC!l. - H<•cr<'IO "" 1 i> de Fnrreil·o de 1851. -
.\uturisa o credito da quantia de llO\'enta {~ 
dous contos quirlfH•ntos l'inte oito mil ct~nto 
non~nta c dons réis, pm·a pagamento dt~s 
dcSJlezas, qne acr.rrscêJ·flo nas verhas -
Forca N;nal- e- Evcuruaes- do exercício 
de Iitil oitocPIItos quan•uta e nove a mil oi
tocentos e dncoeutn. . . . . . . • . • . . .. . . . • . . 2'' 

1\." 7151. -Decreto de lá de Feve•·eiro de 181'>1.
Autorisa o cr·edito snpplemcntar de seiscen
tos trinta c qtwtro contos Sf~iscentos noventa 
c dJH~o mil quatrocentos setenta réis, para 
a rubrica - Arsenacs - no rxercicio de mil 
oito(:cutos e cincornta a mil oitocentos cin-
c;ocnta c hum.. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . 23 

\." ·;,;2,- Decreto de 22 de Fevereiro de 1851.
.lplll'ora ns lnot•·nc•:õcs 11a1·a a orgaoisação 
lkts Hcp:tl'liçõt•s f.1~1'<1<~s do Exercito estacio
uados na Provinci:t de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul ..........••.••••••.•... ,....... 2ft 

:-;.' ;·,;:;, - !Ject'<'IO de 22 de Fc\'CI'eh·o de 1851. -
Appro\'a o Uegulamcnto para o Corpo de 
Snude do Exercito...................... 27 

\ " 70ft. -- Decreto de 2G de Fevereiro de 1851. -
,\111·c ao Minislcrio da Justica hum credito 
<'\lrnordinario de too.ooo~·ooo, para oc
c·on·•·r ;'n; dc~peztls com a rrpressão do tn1-
!i•:•J. ' .... ' ..•.......... ' ............•. 



~\. u 7();,, - Ueereto de 8 de Março de I 851. - llt~

tcnniua que se proceda á desapropriaçiío do 
terreno nccessnt'io ptll'a n coulinn:H.~iio fia rua 
que se dirige á cr.sa de Cnrlos Le B!on ua 
Lngoa de Hodrigb de Freitns. . • . . . . . . . • 3!J 

i\." íOO. - Uecreto de 8 de Março de 1 ~51. - Crt"a 
PromotorcsPuhlicos nas t:omarcas dt~ t:aman•ú, 
l~ i\loute Santo. c m;H·ca-lht·s onleu;u1o. hPm 
t~omo ao da Comarca tio..; llh~'US., t!a Pro-
\"ineia da Bahia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

\ •· í07. -lkcr<"lo de 10 de Março de l~i1l. -- .\p
prtna o contnll'lO ('(dl'hratlo com o Cen•nV! 
da Companhia Br;•~ildra de P;,H{twl.es dt~ \'t•JHII' 
]mra a coutiuu;•~·;lo do sen iço dos mesmos 
PtHJUt'l<'S, t:.~ntu para o None como p:1ra o 
Sul do lmperio. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :w 

N. o 7ti1:i. - Dt•crelo de 22 dt~ 1\l:!rço t!e t:)!H.- H('unc 
no Tr·rmo ele Sr10 Sr·h.1"1iiio o cll~ Yilla Bella 
<la Pro\ ineia t)p ~:-•o Paulo sol> a juristlie~·üo 
de hum .Juiz Mnnit·ip;:l, t(IH' tlt't!lmular{l ;ts 
funcçõcs de (luiz dt~ Orphfws............ fll 

\." 7tW. - Uecn~to ele 2/J de ~breo d(~ tS51. --·- Pt•r
mittc l)lle a .Ac;uif•mia d;ts Bdltl:-:i Artes dl'sta 
Ctlrte pos!"a confl·l'il' a .lrtistao.; !'Slrau~eiJ·os 
distiuctos o Titulo de seu Mcmhro co!Tes-
pondentc.................. . . . . . . . . . . . . . IJ2 

N. 0 770. -Decreto de 27 de Man;o dt HHH. - Hc
voga o de ~.o ü:W, c HJal'l~a as ta:x:.1s t1t~ 
cunhagem, funtlil:<-10 c tlfinariío do ouro e 
de toque c ens,lio do ouro e praia... . . . . 11:\ 

l\'." 771.- Decreto de ~S tlc Mart:n d1~ l8i1l. - ne
vogando o Dcereto N. o OlH tlc 7 de Julho 
de 184\l..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ''" 

\." 772.- Decreto de 31 de Jlarço 11\~ VJjf.- ~\p

)WOYa o llegulamt'!llo p:1re a eX<'l't:çfw tltl 
Lei N. o áS5 dt~ ti de St~lt~luhro de 10."JH.. /a!J 

l'\. 0 77:1.- Dt~crcto de S de Ahl'il de 1;;[Jl.- ,\Jm~ 
ao Ministcrio do l111perio hum credito ~~x

lraordinario de 5. 500~7t000 parn desp1'zas 
com a Junta de Hygitne Publiea e Comtllis-
são de Engenheiros 110 coJTeu!e cxt:r, icio.. ;~· 

\. ~ í7 fi, - Uet:rcto de 12 tlc~ :\hril ti e J S~>J. -··- Au
torba o ~linislro c Secrel<lrio d'Esl<uln dos 



VI 

Negocios da Justiça a des(íénde\' nO' ~orrente 
exerc1cJO . mais a quablla de 26 .lt!fo'.:rp127 
com a Capella lmflerial e CB'IIIedral do Rio 
de Janeiro ..•.••.. ~\ •. . ~.P •. .•..••• , .•. ·••. 58 

N• 775.---'- Decreto de t2lle Mírir.ae 185t; ~!l'rans
fere para (1-jun·Ma'llíeipal de 1. • Vara d!l'Côrte 
o preparo dll!! P''""'ssos "jlara énttat·l!th em 
jutgàmenlo perante é ''Jnry, ·e a exêcução 
das sent~'81ças crimiJ\aes·· . ..... ·;-~:~ . . . . . . . . 39 

N.• 77ô -Decreto de 12 dé Abril M'1851.:._Autol'isa 
o Credito Snpplementar de 1 , 578. 601<l'J'329 
para o exercício de 1850-1851, na 'fónna 
da 'f;ibella que com elle baixa: . . . . . . . . . . » 

N." 777.- Decreto· de 15 de Alwil de t85t:'L:... Al
t•ra a taxa dos diTeitos das cl!itãs, titorins 
e madapo1õcs, que forrm importad0S1''é'tn re-
talhos ................... ·; • . • . . . • . • . . . . 61 

N.' 778. - DeCJ"eto de 15 de Abril de 1851 . ....:.•crea 
na Có1·te hnma Repartição com· o titulb de 
Contadoria Geral da Guerra .•. '.::·. . . . . . 62 

N.' 77!l. -Decreto de 15 de !l.bril •de 181íf. _.. Ap
prova os Estatutos . da <lllmpanhia de Séguros 
maritimos, estabelecida. nesta Côttf!• ·eom a 
denominacão de - Nova Pcr1DIInente.!2... . . 78 

!'v 780. -· D<!cuto de 111 de <;Urtl de ··Mt. ~ Au
wrisa o Ministro· dll Fazenda a despender 
mais 803.857<l'J'09h por conta 'do ex~cicio 
de t8ão- 1850 ................... :'. .• • s3 

N.• 781.- Decreto de 111 de Abri~ d&18ót.-Au
tol'isa ao Ministro da Fãzenda para desi\ender 
mais 583, 94&:t):OOO no exercil!lo .de !86~ 
1851. .....•. - ................ ' .. !'.... 84 

N.' 782.- Decreto de 19 de Ab1·il de 18fi1.- Ap
prova o Plano da or·ganisação do :Exer~ito 
em circmust:mcins ordinarias . ..... ~ .. ·.. . . . 85 

N.' 783.- Dccn•to de 24 de Abril de 1831.-'- Ap
prora o llcgulamento para o CorpO' <le Saude 
da Armada Nacional e Imperial. . . • . . . . . . 107 

N.' 7Sit. -Decreto de 21J de Abril de 1851. -Abre 
ao Ministet·io do ImpÍlt·io bom' credito ex
traonlinario de lls. 15. OOO;mooü para Ajudas 
de custo de vinda aos Deputados da 8.' Le-
gi>latura. • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 114 



VIl 

N. • 785. -J)ecrelo de 6 de Maio de 1851. - Dis+e' as llfovia~iali• do Imperio em seis Dis
trictOrt.llflll as Inspqeções .militares •• ,·, ... Há 

N. • 7~6': :- .Decreto d, 6 de [\Jaio de 1851. - Al
·'flti' a Tabella .• ~ ewoluqntol da&crets-
r~ f}'E,tado dos l'tllwMl!os.da· Guerra., .... 116 

N.• o;:l!:z. ~ DCJ;reto de 15 .<~(~,Maio de 18ó1. ~ Re-
IWJa o modo por que nas Adw.ioi-9ões e 
Agencias do Correiq,.se deve pl'Oceder á quei-

~, ma .das\ car~ atrazadas, para evitar a perda 
. dos valores e documefltos que ellas eucer-

rcm .•.•. ,'l ••• ~; .................. ~ •••• 117 
J:!. • 788. - Decre1.o de 1ó de Maiu de 1851.- Con

cede ~ Arsenio FortuljlltO da Sihta privile
.1 friP Qlll~sivo por vinte ao nos para • só elle 

podeq,,f~i~r e usar dos. carros e guio-
'·• ~a~tes '· que em parte. inventara e .. aperfei-

~õara,,rclestinados á conduc\JIO e·'Bisearga 
de, .geoer~>s ..•.•• , ................. • ..•.. 119 

1'11,' 789. - Ueeret<!, de 24 de Maio de 1851. - Snp
priml!f o lugar de Praticante da Recebedo-

0{4f 119 Maranhãq, ........... l •.......... 121 
N.• 790, ?,-~,~to de. 2S dJO Maio de 1851. ,...con

cede ~~"••TbOIII3Z José de. Castro, privilegio 
par., 1'!1Ue someo., a Compankia, que orga

_DiSB,\'1, possa.ul!llr p11r doze annos dos carros 
.... .,,de q"""C~<,roda~. uo.trausporte do café e ou-

tros !!ÇJ!tlfOS ;. ,não ficando inbibida quàlquer 
., 1 Ql!"""'flllliBOlUíde· transportar 418 ditoli&~~neros 
d1, 11-08 Y~!liculot ·até agera utados, ou em oo

_f.,;U'II&,t, quq se possão introduzir, diiTerentes 
. dos .. da Compania ............... !1oo ..... 122 

N. o 79f~- ~ecret~ de 30 d~ Maio de 185~: - Au-
.uh ,t,QI]Sl!.» a mcorporaçao da Companhia de Se

gutos maritimqs ,.,.. Recuperadora - , e ap
prova, os .respectivos Estatutos ..• , •.•..... 125 

N. o 702 .•. ·- l,)ooreto de 3 de Junho ode 1851. - Con
voca a QQY- Assembléa Geral .ordinaria .... 132 

N.• 793. ·-..Decreto de 7 de Junho :de 1851. -Per
mine que ~ AcadllJilia das Bellas Artes desta 
Gôrle., potsa· .e&nferir o Titulo de Membro 
Ho11orario a.pessoas distinctas, que por seu 

1 1 · merecimento se tornem dignas dessa honra. 133 
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N.• 794.- Dect·eto de i de Junho de 18M;.,.. Con
cede a CulllOdio 'l:eiteira Leite , · . .k.quiln 
Leite Ribeiro, I>o!ftor MedradO>lUvani, José 
.Joaquim de Carvalho, e Doutor Cesar l'et·
siani, a autorisação que pedem para empre
hender a exploração das minas de ouro da 
Pro,-inciil dt~ l\l<1to Gmsso ~ no Jlio ParHguay. 
df'sdc a foz do CaUaçal até suas cabeceiras 
e counucnti'S, c igualmente em a localidadt~ 
denominada - os J\lartyrios - ao Norte da 
Pro\'incia. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . • . . . . 13/J 

r\. • 795. - Decreto ele 11 de Junho de 1851. - Con
cede a Luci:mo Contant e Companhia pri
,·ilf'gio exclusivo por Uez annos para só elles 
poderem usilr dns machinas de soa invenção, 
na cxtracção c fabrico da cliua da casca do 
coco da Bahia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 

N. • 7116. - DcCI'eto de 111 de Jupho de 1851. - Re-
gula .o serviço dos enterros, o quantitativo 
das esmolas das sepulturas,. a policia dos 
Cemiterios publicos e ,o preço dos· caixões, 
Ychiculos de conducção dos cada veres, e 
mais objectos rf'lativos aos funeraes. ;· .... 1.38 

N.• i\17. --Decreto de 18 de Junho de 1851.- Manda 
executar o Hegulame~o para a orgaoisação 
do Censo geral do l1nperio .....•.•...... 161 

N ' i\18. -Decreto de 18 de .Junho de 1851,- Manda 
executar o Hegulamento do registro dos nas-
cimentos c obitos ....................... 168 

N." 7!>9.- Decreto de 25 de Junho de 1851.- Au
torisa a incorporação da nova Companhia 
Commercial do Araguaya, e approva os res-
pectivos Estatutos ....................... 17/J 

N." 800.- Decreto de 30 de Junho de 1851. -Se
pora o Lugar de Capitão do Porto da Côrte 
e l'rovincia do Rio de Janeiro, do de Ins
pector do Arsenal da Marinha, e dá outras 
providencias a tal respeito ............... 178 

N." 800 A. - !Jecrcto de 30 de Junho de 1851. -
Aduita o Art. 20 do Regulamento do Corpo 
de Sande do Exercito..... .. .. .. .. . .. .. . 179 

N." 801. - IJecreto ue 2 de Julho de 1851.- Au
torisa a organisação do Banco do Brasil, e 
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nppr0\'<1 os seus EstatutO!; com ;dgulllas al-
terações ..........•.••. o •••••• o •••••••• 1SO 

N." 80~. -Decreto de 12 de Julho de 1851.- Ap
prova os Estatutos da Companhia do Alucury. 19A 

N·" S03.- Decreto de 12 de .Julho de 1851. - Con
cr~de o uso do unirornc dos Cirurgiões do 
Corpo dr! Saude do Exercito, nos do Corpo 
i\lunidpal Pcrmnnr~nte da C.Jrtc, ~~om o dis
dincLiro COITcspondcute aos Oflici~1cs do mf's-
m o Corpo .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 

'1." 80''·- Decreto de 12 de .Julho de 1851.- JJc
lermina quaes as peças dos procrssos cri
mes, que , nlêm das exigidas pela Lei Uc 
onze de Setembro de mil oitocPntos ,·intc 
e seis, Aviso de dois de Junho de mil oi
tocentos trinta e cinco, Decreto de nove 
de Março de mil oitocentos trinla e sete. 
são obrig:u.Jos os Juizes de Direito a fazer 
suhir á Presença <lo Podc1· l\lodcr;ulor...... )) 

N .' 80[J. -Decreto de 15 de Julho de 1RiJ1. - Crea 
o Commando Superior da (;uan]a Nacional 
do i\lunicipio da Côrte, e determina como 
clla se ha de organisar, tanto para o scr-
\'iço activo para o da reserva •........... 20G 

N.' 800. -Decreto de 20 de Julho de 1851. - Es
tabelece 1\cgimento para os Corretores da 
Praça do Commercio do Rio de Janeiro. . . 208 

N.' 807.- Decreto <lc 27 de Julho de 1851.- Manda 
observar na Praça do Commcrcio da Pro
lincia (la fiahia o Hrgimento par·a os Cor
retores da do Ilio de .Janeiro, com t~lgumas 
alterações ... , ............... , . . . . . . . . . 219 

!\' 808. -Decreto de 28 de .Julho de 1851.- Manda 
observar na Praça do Commercio da Pro
lincia dP. Pernambuco o Regimento para os 
CotTetores da do 1\io de Janeiro. com al-
gumas alterações ....................... 221 

N.• 809. - Decreto de 30 de Julho de 1851. -Reune 
o Termo de Santa Cruz ao de Imperatriz. 
na Prorincia do Cenrá, sob a jurisdicção 
de hum Juiz Municipal, que accumulará as 
funcções de Juiz de Orphãos, c marca o res~ 
pectivo ordenado. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 22A 

• 



N. • 810. -Decreto de 4 de Agosto de 1851. - Crca 
o Commaudo Superior das Guardas Nacionaes 
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N.• 811. -Decreto de 13 de Agosto de 1851.- Con
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carrinhos de duas rodas que inventara.. . . 220 
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Amazonas .............................. 233 
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N. • 8 t 6. - Decreto de liO de Ago!Ho de t Slit -
Proroga até o dia 10 de Setembroo a Sessão 
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N.• 817. - Decreto de 30 de Agosto de 1851.
Regula o modo por que, nos impcdimen tos 

• temporarios, devem ser substituídos os ser
ventuarios dos Officios de Justiça, e outros 
Empregados della, e determina como se ha 
de proceder, nos casos de vaga, para o pro-
vimento definitivo desses Officios e Empregos. » 

N.• 818.- Decreto de 1 de Setembro de 1851.
Crea o Commando Superior da Guarda Na
cional da Capital da Provinéia do Parã. . . 239 

N.' 8111. -Decreto de b de Setembro de 1851. -
Dettlara de primeira entrancia as Comarcas 
da Pomba, e de Tres Pontas, creadas na 
Provincia de Minas Geraes. • • . • • . • . . . . • . • 2&0 

N.•819 A.- Decreto de 9 de Setembro de f81ii. -



Proroga até dia 13 do corrente a Sessão 
da Assembléa Geral Legislativa ..•.•...... 241 

N. • 820. - Decreto de 12 de Setembro de 1851. -
A pprova o Regulamento da Colonia Militar 
Leopoldina, estabelecida na Província das 
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N.• 823. - Decreto de 18 de Setembro de 1851.
Marca a gt·atificação do Director Geral do 
Censo ~ seu Secretario .................. 253 

N. • 82ft. - Decreto de 20 de Setembro de tSbt. -
Declara crn que impedimentos devem 'Os .Jui-
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paes, e como o devem fazer.. . . . . . . . . . . 25lt. 
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N." 826. - Decreto de 2tl de Setembro de 1851. -
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extraordioario de 8. 000.)']')000 para occorrer 
ás despezas com a epidemia de bexigas na 
Província do Pará e em outras ....•..•.. 257 

N. • 827. - Decreto de 26 de Setembro de 1851.
Abre ao Mioisterio do Jmperio hum credito 
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GOLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO IIRASIL. 

1851. 

TOMO ih. PARTE 2,• SECÇÃO 1.• 

DECRETO N. • 750 - de 2 de Janeiro de 1851. 

Approm e Manda que se execute nos Presidios J:rnpol
dina e Santa Isabel o Regulamento para o,, Presídios 
Militares fundados ti margem do l/io Aragunya na 
Província de G oyaz. 

Em virtude do disposto no § 5. • do Art. H da Lei 
N.• 555 de 15 de Junho ultimo: Hei pot• bem Approvar, 
e Mando que se execute nos Presídios Leopoldina e Santa 
Isabel, o Regulamento para os Presídios Militares funda
dos á margem do Rio Araguaya na Provi ncia de Goyaz, 
que com este baixa, assignado J>elo Visconde de Mout'ale
gi'C, do Conselho d'Estado, Presidente do Conselho de 
Ministros, Minis!J·o e Secretario d'Estado dos Ncgocios do 
Impcrio. O mesmo Ministro e Secretario d'Estado o tenha 
assim entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dois de Janeiro de mil oitocentos cincocnta c 
hum, trigesimo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magesta<le o Imperador. 

Visconde de M ont' alegre. 

1/egulamento para os P1·esidios lllilitares fundados d mar
gem do Rio Araguaya na Prot•incia de Goyaz, 

mandado executar pelo Decreto desta data. 

CAPITULO I. 

Dos Presídios. 

Art. 1.• Os Presídios fundados nas margens do Ilio 
~''?guaya são pontos militares destinados a proteger c au
xthar a navegaçfto deste rio: a attrahit· popttlação para 
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snas"iifá!jíéns·; lf·ll'~1i~•cl!tif•·ô aoxilió'~'dfc éátecfl~, 
os Indios. fi civilisaçio. .· ·· · .. ,,.. ·'' ·· · · · " ''''~ · 1 · 

Art. ·2;• Para llssimtô'''~r'funôaçlio ''de~alla Pr-esídio 
fará o Presidente 'da' llró\liltcia 'ill!marcar; li"· lugar que 
for escolbldo .~'binnlf súperficie· eqoívaleilti!'•·ã' hom qua
drado ·de~legna e meia de lado. 

Art. 3.• A guarnição dos Presídios constará ele hum 
Commandante Militar e de huma força de Pedestt·es , ou 
de t.• Linha, marcada pelo Presidente da Província, tendo 
attenção ás circunstaocias das localidades. 

CAPITULO 11. 

Dos det·eres dos Commandantes. 

Art. 6. 0 Aos Commandaotes dos Pt•esidios compete : 
§ t.• A guarda e arrecadação dos ohjectos pertencen

tes á Fazenda Publica. 
§ 2. • A distribuição dos viveres pelas praças e mais 

pessoas pertencentes aos Presídios. 
§ 3.• A manutenção da ordem, a economia e disci

l>Iina da guarnição, e a segurança dos pt·esos que esti
verem cumprindo sentença. 

§ h. • '_Prestar auxilio aos Missionarios para as npem
ções de caiechese, ministraodo-lbes até a quinta parte da 
força total do Presídio. . 

§ 5, • A-uxiliar aos navegantes da carreira do Pará 
com viveres pot· troca ou venda; emprestando-lhes, sem 
prejuízo dos Pt·esidios, alguma embarcação, e forneceo
do-lhes liuma até duas duas praças, que não poderão pas
sar alêm do Presídio mais proximo ,' cujo Com mandante 
providenciarã sobre o opportuno regresso detlas. 

§ 6.• Proteger as famílias qne se forem estabelecer no 
Presidi o, fornecC'ndo-lhes \'ÍVel'eS, ferramentas, e quaes
quer outros auxílios de que caré~ão para os trabalhos 
agrícolas. A nntureza dos auxilios, sua qualidade e quan
tidade, bem como o tempo por que devem durar, serão 
fixados pelo Presidente da Provineia em burua Tabella, 
que submetterã ã approvação· do Governo. 

§ 7.• Dar parte ao Governo da Província de qualquer 
olfensa que tenha sido feita aos lndios por parte dos ne
gociantes, ou das tripulações de seus barcos, com in-
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rorm~ões. ~rc .. staJiciad.l!s que ~litem o Gov,.rno. • 
proceder como ·for conveniente. , ,. , , . .. .. ,,. 

§.8.~ Fazer-; toda$, !88 dilige~ias a seu alcance.a ~m 
de que os .selvagen,s . d, ,visinbaaça vi vão .. elll b;lr1JlOoi• 
com os habitantes do Presídio, e abracem a .. vida;1~c.a), 
Para conseguir este fim procurarão capta•· .a amizade, ~ 
111aioraes de to<las as Tribos, e recUjlarão intrometter-se 
em favor de qualquer, no caso de dessidencias, ~inda 
que isso lhes seja solicitado ; procurando pelo contrario., 
com boas maneiras, tornarem-se os arbitros das conl!lJ· 
tações dos selvageo&. 

S O.• Velar em que as praças, e quaesquer outros 
moradores do Presídio tratem sempre aos lndios com ·.a 
maior cortezia e arbanidade ; não os provocando jámais 
por gestos ou por palavràs, e muito menos por vias de 
facto; finalmente observando nos tratos e D,egocios que 
com elles lilerem a maior sinceridade e lisui'Jll "14 ~~ . 

§ f O. A eucta observancia das disposições deste Re-
gulamento. . .. *'' r 

Art. ó.• Os Commandantes dos Presídios não podetlío 
ausentar-se delles, qualquer que seja o motivo, sem li
cença do Presidente da Província. 

ArL .6. • He expressamente prohibido aos Comiii!\D· 
dantes de Presidi os o fazerem nelles qualquer negociô, e 
muito principalmente com as praças que os guarnecem. 

Os pagamentos dos vencimentos das mesmas .• ~ças 
devem ser feitos nas mesmas especies que sabireín·' ílo's 
cofres publico&, com a maior publicidade , e immediata
mente que cbegaredl âs mãos dos Commandante'!, as qúiiJl.
tias a esse fim destinadas • 

•. t ArL 7. o No acto do pagamento ás praças dos.Pr.e
lidiO&, os Commaodautes farão ler em voz alta e. iil~
ligivel os Artigos de Guerra, a 2. • parte do ArL 5. • deste 
Regulamento, e os Arts. 9. 0 a 111,17, 19, 20, 2~_. 22, 
li7 a 64 e 67, a fim de que as mesmas praças compre,. 
belldão, e não esqueção seus direitos e deveres. , ·. _ 
, .... Art. 8. o· · He tambem probibido aos Command~~~t~s 

de Presídios troca. rem entre si praças das respectiva&1J9.~ • 
a~, sem previa permissão do Governo da Pro:vinjil(; 
bem como emprega-las em seu serviço particularJléii~to 
eu f6ra do Presidio, salvo direito que lbes assi~.\8- de terem 
IHua camarada ou ordenança. · ~: 

.,.,}.t_: .. , 
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CAPITULO lll. ,, · 

Da cultura e distr.ibuiçilo das terra nos P~sidios. 
: .... ~N1>' 

Art. 9.. • Déve baver etil• 'cada Presidio bum:l· roça 
commom .para• ulimentaçao daS' praças; · e de todas as 
pessoá• .obrigadas a residir oo Presidio. Alêm desta os 
soldados podem te•· suas roças .particulares, de cujos p•·o
ductos poderão dispor livremente, salvo quando o celleiro 
commum não tiver viveres que cheguem até á colheita 
proxima. 

Ar!. 1 O. Para a cultura de suas roças, ou cxercicio 
de alguma industria, as pl'aças dos Presidios terão ÜVI'es, 
alem dos Domingos, dias SantO!J·de guarda e dispensados, 
hum dia util em cada semana. Esta disposição cessa no 
caso de algum scl'l'iço extraordioario. 

Art. 11. Será permittido nos Presidios todo o t•amo 
de cultura conhecido; de\'C porêtil merecer prefcrencia a 
cultura daquelles generos que servirem para exportação, 
como scjão o café , algodão, anil, baunilha, fumo, trigo 
e cacao. Esta preferencia não deverá ser entendida de 
maneira que prejudique a cultura dos generos necessa
rios á sustentarão dos Presidios. 

Art. 12. Quando alguma praça se distinguir pela 
plantação e colheita de ltlontimentos superior á de qual
quer outra, o respectivo Commandante, alêm do que pu
der fazer para anima-la, dará parte ao Presidente .da Pro
vincia, a fim de que o individuo seja premiado conve
nientemente. 

Art. 13. Os serviços das roças communs, nos quaes 
os CommanJantcs devem empregar sempre todos os braços 
disponiveis, serão feitorisados por Ioreriores, ou mesmo 
por praças sem graduação; h uma vez que sejão capazes 
para isso. Os mesmos Commandantes devem visitar as 
roças ao menos huma vez por sernama , e lançar no ca
derno diario, de que adiante se tratará, aquillo que ti
verem observado relativamente ao estado das plantações. 

Art. 1ft, Em quanto existirem receios de ataque da 
parte dos lndigenas, haverá nas roças, á vista dos tra
balhadores, h uma guarda , nunca menor de 3 praças, 
convenientemente municiada, a fim de se evitar que os 
trabalhadores sejão surprendidos. 

A1·t. 15. Quando se concluir qualquer colheita da 
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ror.:t commnm, os Commandantcs dos Presídios darão parte 
"o P•·csidentc da Província da quantidade de malltímento 
<JUe se houver colhido, avaliada em mãos ou em alqllei-
res como se usa na Ptovincia. , 

Art Hi Reservar-se-ITa em cada P1·esidio; l1d sitio 
destin:1do para o Arraial:' hnma pm·ção :t·atbilvcl dé'-·tê'ri 
reno, nunca menor de 110 braças em quádrô, para Pl·aça ~ 
c•om lug:11' ma1·cado para hmua lgn~ja que se consti'Uirá 
logo 'l"c foo· JlOssivel. 

Art. tí. Os soldados casados podem ter habitações 
propri;ts Sf'Jlaradas llo quartel commum, para cuja cOnS
trucção dcver:ío os Commandantes prestar-lhes o auxilio 
necess•u·io. Não poderão porêm edificar suas casas, lé
l'31ttar cercas, ou abrir: vnlas, senão segundo o alinba
m'l!uto to·açado pelos Commandantes 

A disposição deste Ao·tigo he applicavel aos paizanos 
que residirem nos Presidias. · · · ··· · 

A•·t. tB. Os alinhamentos no Arraial dos Presídios 
serão f1•itos em linlws l'f'Ct<ts e paralldcts : os que as hou
l'CI'cm de atrarcssar serão em liuhas pc1·pcnllicularcs. Nen
huma o·ua nos Po·esidios poderá ler menos de 40 palmos 
de largura. 

Art. Hl. As teoT,1S para roças e plantações nos Pre
sídios serão distribuídas ~ís praç:1s pelos respecti\•os Com
mandantes. As sortes de tenas destinadas pao•a aquelles 
que não tiverem familia serão de 40 braças de frente 
com 80 de fundo. · Aos que tiverem familia, que ')lóssa 
trabalhar nas roças,. 8erão as sortes de terJ"as de esten
são dupla, e mesmo tripla, conforme o numero das pes
soas da familia. 

A extensão acima marcada poderá ser augmcntada 
quando o terreno não for toJo apropl'iado á cultura, 

Art. 20. As sortes de terra marcadas ás diversas 
praças dos Presídios serão contigm1s h umas ás outras, 
sempre que a natureza do terreno o permillir. 

Art. 21. O soldado que depois de escuso do ser
viço continuar a residit' no Presidia, c tiver beneficiado 
a sua sorte de terras poo· espaço de 3 annos, adquire 
domínio na dita sorte de terras, de que poderá livre
mente dispor por qualquer maneio·a ; ficando todavia su
jeito ao que decretao· o Puder Legislativo do Jmpcrio a 
respeito das terras nacionaes. 

Art. 22. O Presidente da Província, precedendo in-



( 6 ) 

formaçfio dos Commandaotes dos Presidias, passará titulo 
de propriedade da sorte de terras, com declaração da" sua 
extensão. e confrontações, aos soldados que preenche
rem a condição do A•·tigo antecedente. 

Art. 23. Os paizanos que fo1·em estabelecer-se nos 
Presidias, alêm dos soccor~·os que o Governo lhes man
dai' prestar, terão tamhem h uma sorte de terras em tudo 
regulada pela maneira que fica determinada para os sol
dados. 

Art. 2&. Tambem terá huma sm·te de terras qual
quer preso <JUC concluido o tempo de sua condemnação, 
tendo dado proyas de bom comportamento, quizer ficar 
estabelecido no Presidia, c occupa1·-se na lavoura. · Alêm 
disto tc1·á direito por espaço de hum anuo aos ~occolTOs 
alimP.ntarcs prestados pelo Governo, ou fique no Presidia 
para se empregar na la,·om·a, ou para exercer algum offi~ 
cio mechanico; consistindo os mesmos socconos em h uma 
ctapc , que será fixada pelo Presidente da l'rovincia. 

CAPITULO IV. 

Das rasas, das embarcarões, e dos utensis pcrtencente.rr 
aos Presidias. 

Art. 25. Haverá em cada Presidio h uma Capella des
tinmla para o Culto divino; huma casa para residencia 
do Commandanrr; hum fJUartel commum com c3sa forte 
para guarda de presos; hum paiol, ou ccllciro commum ; 
h uma casa para artifi~ios cmtn·egados na Ia,·om·a, como 
moinho, monjolo, hulandcira, &c.: hum tclhcil·o em lu
gar proprio para guarda das embarcações, hum rancho 
espaçoso para passageiros. 

Art. '26. Em quanto se não ordena a construccão 
de huma Capclla, harerá em cada Presídio na casa ·do 
Commnndantc huma sala ou camnra decente destinada 
pa1·a oração, onde nos dias E"nntificados pela lgl·cja se 
reunirá a povoação do Presidi o para orar, srgundo se usa 
no Paiz em folta do sacrilicio da Missa. 

"lrt. 27. Ficará rese•·vada em qualque1· das sobre
ditas ct1sas hum salão para guarda dos objectos perten
centes ú Fazenda Publica. 

Art. 28. Haverá em cada Presidio o numero con
lCnicntc de embarcações que serão empregadas. 
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§ i.• Em pesca e caça para o rancho commom dos 
Presidi os. 

S 2. • Na conducção de Officios ao Governo pela ma
neira adiante declarada. 

§ 3. • Na conducção de soccorros de viveres. 
S 4.• Em soccorro aos navegantes da carreira do Pará 

por meio de emprestimo, ou <tjudando os descarrctos dos 
barcos grandes nas passagens das cachoeiras. 

§ 5. o Em diligencias tendentes a mantct· a ordem nas 
tripolações, e a sahar cnrregamcntos que estiverem pm· 
qmtlquc•· modo em t·isco de perder-se. 

At·t. 29. As embarcações devem ser conservadas sem
pre promptas para o serviço , calafetadas, bt·eadas e al
catroadas. Aqucllas que ni\o forem empt·egadas em ser
Iiço tliario, devem estar ab1·igadas do sol, mas nunca 
mettidas a pique , ou alagadas. Cada huma deve ter o 
maior numero de remos Jl com que puder ser tocada, a 
fim de que, em caso de necessidade, possão servir todas 
ao mesmo tempo e com a maxima velocidade. 

Art. 30. Ilar1~rú em cada Presidio, alêm do arma
mento e COITcame das praças, c da munição convenien
temente proporcionada ;'ts circunstancias da localidade, 
toda a ferramenta nccesssaria para os trabalhos agTicolas, 
e o que for indispensavel par·a o reparo dos edificios e 
embat·cações do Presidio. Todos estes ohjectos devem 
ser guat·dados, quando não estiverem em serviço no at·
mazem de que trata o Art. 27. 

CAPI'f!iLO V. 

Da esc:njJtura('üo, da fisca{ú;açtlo, e da corre:.;pondencia 
com o Gotcrno. 

Art. 31. Deve haver em cada Presidio hum inven
tario de todos os objectos pertencentes á Fazenda Publi
ca .. e quando algum desses objectos for consumido, ou 
por qualquer modo extra\'iado, far-se-ha declaração disso 
no in\'Cntario, e se dará parte ao Go\'erno. 

Art. 32. Quando se augmeotar por meio de com
pra, ou remessa feita pelo GOH!rno, ou por t1·abalho 
da gente do Prcsidio, o numero de objectos que devem 
f.'Slar inventariado", fm·-se-ha dcclnração no in\'entario, 
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co}~~íLl~~ ... !Ji~m}!,W~o, .'W;\rti~;o autc,çcd~p~ .W!ra R caso 
de mmmuJcao. . . . .. · · 
"' ., A:ri. · s3. Nã~J 'dàe•n ser lançados uo iuveuta,:i~·· os 
objéétos i/ue o Govei'Oo 'rcJ~cttcr para serem ·4istrib0idos 
como brindes pelos Jndios. Aquillo por~.m .que for ma
nufacturado nas officíriaS dos Presidi os, como anzoes, ar.
pões e peças de ferramenta, d(~ve ser lançado no inventario. 

Art. 3h. Na entrega do commarulo dos Jlrcsidios, 
os C.ommaudantcs se regularfto pelo irn·cntario cxistenle, 
c trocara o relações, co1n dcdaraçào de cutrega c recebi
mento dos objectos invellf.arbdos. 

Art. 35. Os Commaudautrs dos Presídios já funda
dos, immediatamente que reedwrcm o presente Uegulamcn· 
to, rcmclterão ao Governo hum inventario do que existe 
ncii{~S, c guardarão h uma copia para ir serviu do como 
fica dito. 

Art. 3G. Jlavcr;t em cada Presidiu hum caderno dia
rio, em que os Commaml;lJJf(~S la!l('C!ll os ;_wonlccimcn
tos do di(l , como S<'jão a distribuição das praças pelos 
di\'ersos serviços, a ch<•gada ou passagem de barcas, ou 
de qu;1lquer outra embarcação, pelo Presitlio, com de
claração de seu destino, do numero das pessoas da tri
pulação, e dos nomes do<; passageiros e do dono; a 
visita de lndios ao Presidi o; o comportamento ha\'ido 
pa1·a . com h uns e outros por parte da gente do Presidia , 
e viCe-versa ; as transilcções, dadivas, cmprcstimos, ven·· 
d:~s ou pPrmutJs que se hourcr feito; e quaesquer ou
tros acontecimentos, de que importa ao Governo ter co
nhecimento. 

Art. 37. Eslcs dia rios scl'fio cscriptos pelos Comman
dautes dos Presidias em cadernos anteriormente uumc
rados c rubricados pelos mesmos Commandantcs, com ter
mos de abertura c de euccrramento. Para cada mez se 
fad hum caderno na fónna aqui declarada. Concluida 
a cscripturação do dia, na qual se dccl<ueru os <~Conte
cimentos nclle occorridos, o Com mandante assiguará, con
tinu<~ndo a mesma marcha em todos os mais dias. 

Art. 38, Do dia L" de cada mez até o dia 4 im
preteriVelmente, os Cqmmaudanies .Uos Presi~Hos deveJn 
remeuer ao Governo os seguintes papeis. 

§ 1." Huma copia da altcraçflo que ti1rr soiTrido o 
invcnt[trio ou Ih-To de carg~ pef<ts rutradas c consumo 
de grncros. 
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, S' ~-· Hum tnavpa ue todas as pt·aças da guarnição do 
l'._sidio, cqm declaração de quaes pertencem á Campa. 
panbias de Pedestres' e quaes ao Corpo filO ;' bem' ·como 
das que se achão promptas' ou doentes, eln -:sertlf~ 
(militar· ou agrícola) dentro do Presidia, ou em dilig~'!-
cia 'fóra delle. · · 

S 3. 0 Huma relação nominal de todas as outras pes
soas existentes no Presidia, com declaração de seu estado, 
idade, profissão e relações de parentesco com os mili
tal'es. 

§ 4 o H uma informação <:ircuustanciatla de tudo quanto 
tiver occorrido no mez antecedente ácerca das tribils- sei. 
\'agens que habitarem nas visinlwnças do Presídio, lissitn 
como de suas relações com a gente do mesmo Presídio, 
e das disposições que tiveretn manifestado de commerçiar 
e de viver pacificamente. 

S 5.• O caderno diario do me• antecedente'; ·...to 
qual devel'á ficar huma copia archivada no Presídio. 

S 6.e Humn inrormação circunstanciada do estado das 
obras e das plantações exislf'llles nu Presidiu, com a in~ 
dieação dos meios necessarios para o adiantamento da-
qoellas e melhoramento destas. ·.: ··· 

• Art. 39. A correspondeucia de que trata o Artigo 
antecedí'nte será remettida ao Governo em data de i a 
h de cada mez prlo methodo s .. guinle. A do Comman
daute do Presídio Leopoldina será remeltida ao Subdele. 
gado da Frcguczia de Santa Hita por huma parada de 
hum a dois soldados somente. A do Commandante do 
Presidia de Santa Isabel será remettida ao Commaildat>te 
do destacamento de Jamimbú. 

Art. hO. Não obstante o disposto nos Artigos ao.. 
tecedentes, havendo alg-um caso cxtraordinal'io.:o será im
snediatamente communicado ao Gon'rUo' trazendo o om. 
cio no soluescripto as palavr:ts- logo, logo e logo, a fim 
de ·que tanto o Subdelegado de Santa Hita, como o Com• 
mantlante do destacamento de Jomimhú lhe dem prompta 
expedição·, conrorme as ordens do Governo. 

·'"'' Art. h t. A correspondenda do Governo para os ~tils 
nreocionados· Prrsidios serã r.nvinda por .interrnedio ·:~as 
•·ereri~os Subdelegado de Santa Rito e Commandante 'do 
úestaeamento de Jamimbú. 

Art. A2. A correspoodencia dos Commandantes de 
Presidio~ com o commando do Corpo fixo, rP.lativa á 
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economia e disciplina da guarnição, deve acompanhar a 
que pertence ao Governo nas mesmas datas, e recipro~ 
camente ir6 com a diJ Governo a do referido Comman
dante do Corpo fixo. 

CAPITULO VI. 

Dos sorcorros r auxilio aos narrgantes da carreira do 
Panl. 

Art. laS. Os soccorros e auxilio aos navegantes da 
carrreira do Pará consistem na pratica de todos os bons 
officios da hospitalidade; na venda de generos alimenta
res, ou troca por outros· que convenhão ao Presidi o; no 
emprestimo de embarcações; na coadjuvação nos descar
retos; no fornecimento de huma a duas praças J>ara aju
dar a tripolação até o Presidio mais proximo; na guarda 
ou deposito de quaesquer generos que queirão deixar no 
Presidio; finalmente na oxecução de medidas tendentes a 
manter a ordem nas tripolaçlles e a evitar prejuízos. 

Art. U. Se constar ao Commaodante de qualquer 
Presidio que a bordo de barcos de negocio reina a in
subordinação, deverá mandar immediatamente a esse barco 
buma escolta sufficiente, a fim de evitar não só algum 
attentado contra a segurança individual; como lambem o 
extravio ou perda de mercadorias. 

Art. 65. Quando lambem constar que algum carre
gamento foi abandonado por diserção da tripulação de 
bom barco, ou por ataque de lndios, deverá o Comman
dante do Presidio mais visinho providenciar, a fim de 
que o mesmo cat-regamento se não pel'ca. 

Art. 66. No caso de estar a tripolação de qualquer 
barco insubordinada a ponto de poder prejudicar por 
qualquer modo aos donos do barco, ou do carrega
mento, deve o Commaodante do Presidio onde o barco 
se acbar, de intelligencia com os mesmos donos, ou seus 
encarregados, prender os insubordinados e remette-los á 
Capital· com buma parte circunstanciada do que houverem 
praticado , a fim· de se pro~eder convenientemente' contra 
elles. · · · 

Art 67. 'Quando as praças e outros moradores dos 
Presídios nlo 'tiverem os generos procurados pelos ne
IOciantea , poderio ser vendidos o~ rlo paiol commum , 
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com tanto que seja do que se ti ver calculado que so
bra rã. Os Commanclantes mandarão fazer a venda pelo 
Almoxarife do Presidi o , ou por outra praça, não se en .. 
tendendo por isso que negocião. 

Art. 68. He prohihido o emprestimo de embarcaçõe• 
a quaesquer negociantes. c1ue as pedirem de lugar onde 
poisão proYer-ie dellas sem prejuizo do Presidio. 

CAPI'IH.O VII. 

Disposirões geraes. 

Art. 69. Os Commandantes de Presidias são Empre
gados de Commissão ; l'erão conservados em quanto bem 
sPrvirem , e terão alêm do soldo de sua patente huma 
gratificação mensal de trinta mil réis, paga pela rubrica 
em fa,·or da uavPgação do Kraguaya. Esta ultima dis
posição fica dependente da approvação do Governo Im
perial. 

Art. 50. Os Comm;-aHiantes dos Presidias devem for'
necer ao lnspector Gcn:d dos mesmos Presidios , que op-, 
portunamente se nomrarfl , todas as informações que exigir, 
,-erbaes e escriptas, ácerr:a da rxecução deste Regulam.,o
lo, e de todo o seu comportamento no commando. 

Art. 51. Haverá nos dias 1. • e 15 de cada mez re
\'ista de armamento e de fardamento. O armamento deve 
ex.istir em arrecadação sob a responsabilidade dos- Com
mandantes , que poderão encarregar da mesma arreca
dação algum Inferior ou soldado que saiba ler e escrever, 
sem com isso deixarem deSPI' os principaes responsaveis. 

Art. 52. Os Commandantes de Presídios guarnecidos 
por 20 , ou mais prt~ças, nomearão hum Official Inferior, 
ou mesmo soldado <Jne saiba ler, escrever e contar, e 
que seja de boa conducta, para servir de Escrivão e Al
moxarift! do Presídio , ficando por isso dispensado de 
qualque1· outro serviço, excepto d<.1S revistas de a•·ma
meoto e exercícios , ou iostrucção militar. 

Art. 53, A instrucção ás praças dos Presidias será 
dada. pelos respectivos Com mandantes nos dias de reVista 
de armamento e fardt~mento. · 

Art. 5h. Os presos condemnados , que forem cum
prir sentenças nos Presidios , serão empregados de dia 
nos trabalho•· das roças~ e outros seniços dos mii~Q~ 
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Presídios ; á noite setlio recolhidos a prisao segirra ; fi
e:indo ·o<s homens sempre separados . das mulbéréá. taoibem 
eortdemnadas'• "que· deverAo dormit presa&'• e.<lrôUif>·segu-
raoça. · · .. ·.; :·. l; 

Art. 55. Os Commandantes de Pre\ridios oãoc con
sentirão ·que oelles residão pessoas suspeitas , nem qne 
ahi se demorem por mais de dois dias. 

ArL 56. Os barcos e quaesquer outras embarcações 
que passarem pelos Pt·esitlios deverão ahi aportar. Os 
Commandantes deverão fazer as indagações e pesquizas 
necessarias , sempre com a tnaior moderação , a fim de 
evitar-se que neJles escapem desertores, criminosos. pt·e. 
sos fugidos das Câdeias, pessoas suspeitas, objectos fur
tados é esera vos fugidos ou fut·tados ; sendo os indi viduos , 
que se·aebarem em qualquer das circunstatacias declaradas, 
presos ; e os obje<:tos apprebendidos, e tudo remettido 
para a Capitul , com participação circunstanciad:.. · · 

At't. 57. Tambem devem os Commandantes dos Pt·e
sidios prender, e remetter l'"''a a Capital as praçns e 
quaesquer outras pessoas que commetterem delietos; pelos 
qoàes devão ser processadas no (oro eommum oo mllilat•. 

· Art.·tó8. Não he pel'luittido •·esidirem mnlhe••es sol
teiras Dos Presídios, excepto as qne se acharl!in cuniprilido 
sentença, ·e as pat·eotas honestas de soldados do Presídio'; 
O li de 'pàlZabOS q~e •ahi ' Se achate Ih estabelecidos'' . 

At't. 69. As primeiras; 'isto ·be; 'as que · estivet·em 
cumprindo sentença, serão empregadas em serviço~ aM
logos- ao ·s~u sexo, como lavagem de roupa-, cOsturas, 
e cô~inbà de guarnição do Presídio, e especialmente dO& 
doentes. :· A:s segtluilas só poderio ser empregadas· no 
seniço dóS 'parentes em cnjl companhia estiverem. 

Art. 60. Aos soldados dos •·Presitlios que uelles ti
verem fatililia , nlêm dos vencimentos htiliíares qüe•·lhes 
competirem , se abonará mais líuma ração ou etape pot· 
espaço de dois annos para auxilio da família. Quando 
as pe880as tia familia excederem de 3, ·o tuppt•imento 
será de duas rações on etapef. 

Ai't. 61. Considerar~-ba fátnilia do soldado ·a mu
lher, a mlii ou sogra•; ·•as: frtnls honestas e irmaós ·me
nores, filhos, sobrinhos, e'•óetog>1~itimMl 'oU nnturaes, 
que ·viverem 'ém sua 'companhm.•·•· ·· ., 

Art. 62. As rn~ões ou eíiipes· 'sel'llo reguladas pelo 
methodo seguinte. 
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Farinha •;4• de alqueire por dia. 
· ,,-~11·Feijão '/8 de medida por. dia. 

·.Arroz,, quando não se der feijão, h onças por dia. 
Toucinho 2 onçâs por dia. 

' c ... ne secca ·;. lib•·a por dia. 
Carne fresca , não se dando secca , lmlna libra por 

dia. 
Sal huma onça por dia. 
Art. 63. As praças que adoecerem serão tratadas, 

ou em stms casas, se as tiverem , com as [>l'ecisas com
modidadt~s. on em h uma enfermaria commum. Quando 
os Commandantes julgarem alguma praça enrerma em es
tado Jlerigoso, ou de difficil cura, · receiando pQr,. \~o 
medica-la , deve1·ão faze-la segui•· com as precisas cautelas 
para o Hospital da Capital . 

. ArL 64. Os filhos dos militares e dos . paizanos qU~ 
residirem . nos Presidi os sob a protecÇão do ··Gov81!09J ,,J,,to 
he; .recebendo soccorros alimentares e outros auxílios , 
são ob1·igados à a1•rcude•· hum officio daquelles em .1),\U! 
t1·abalharem os militares ou paizauos. Devem porêm ~~ 
recer a prererencia os officios de ferreiro e de ca1·pin~eiro , 
aos de alfaiate e sapatri•·o , quando destes dpus. ·ultil"os 
officios houver hum numero sufficiente para as ~~~i-
dades da l'ovoação. .. · , 

Art. 6ã. Todos os menores desde a idade d<\.,cinco 
annos , qualquer que seja o sexo , serão obrig~dos a 
aprender a ler, escrever e contar, logo que houver .. pes
aoa ·nomeada ,pelo Governo para ensinar no Presidi!). 
. ArL 66. Não pode~·ão os paes ou_.,.s, e111p_r_<\S~r 
aeús filhos em qualquer serviço , que obste ao ·euwpr•
meoto dos deveres escola1·cs. 

ArL 67, Logo que alguma praça de qualquer Pre
sidiu se habilitar a scnir de inteqorete DO trato COIJI ()S 

ludios, o Commandaote respectivo da1·á parte ao Go
'feroo, a fim· de ordrnar .. lhe alguma recompensa. 
, . ,., Art. 68, Nas diligencias pa1·a fó•·a dos PresidiQs·deve.Jl1 
ser empregadas de preferencia aquellas praças que . nJio 
iuapira1·em suspeitas dé deserção. , .. • 

Art. !19. Póde-se exercer Dos Presidios qualquer. of
ficio _.ou iodustria ·licita. . Não se poderá porê111 J'!bricar 
polvora , ou cortir couros senão a h uma distancia de SOO 
braç~s ·do '-qnanel do ·commando do Presidiu; salvo se 

.-•; 
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h ou Yer morro ou serra de permeio , em cujo caso• será 
permiltida qualquer das duas industrias a menor distancia. 

Al't. iO. He prohibida a mineração ou exploração 
de veias e terras mineraes , excepto a do sal gemma. 
Logo que se descobo·ir em qualquer Presídio ou perto 
delle ouro , diamantes , e qualquer outro metal , ou pedra 
preciosa , o Com mandante obstará á sua ex1Jioração , e 
dará immcdiatamente parte ao Governo da Provincia, trans .. 
mittindo-lhe todas as informações <(Ue tiver a semelhante 
respeito. 

ArL 71. Se occorrer algum caso que não esteja. pre
venido no presente Regulamento, e que exija prompta 
solução, os Com mandantes dos Presídios providenciarão 
como julgarem conve,niente, e darão conta de seu pro
cedimento ao Governo, expondo os motivos que o jus
tificarem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Janeiro de !851. 
Visconde de Mont'alegre. 

----
DECRETO N. • 751 - de 2 de Janeiro de 18õ1, 

Crea huma Colonia Militar no porto do Arroio Jatahy 
na 1ua. confluencia com o Rio Tibagy , em a Co
marca de Coritiba da Província de S. Pauto. 

Hei por bem Crear huma Colonia Militar no porto 
do Arroio Jatahy na sua conOuencia com o Rio Tihagy , 
em a Comarca de Coritiba da Província de S. Paulo , 
devendo a mesma Colonia reger-se pelo Regulamento que 
baixou com o Decreto N. • 662 · de 22 de Dezembro de 
1849. O Visconde de Mont'alegre, do Conselho d'Estado, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dois de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e hum , 
trigesimo da Iudependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de .Sua .. agestade e Imperador. 

Viuonde de blont'alegrt. 
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~COLLBCÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOMO 14. PARTE 2.• SECÇÃO 2.' 

DECRETO N. • 752 - de 8 de Janeiro de 1851. 

Abre ao Ministerio do Imperio hum credito extraordi
nario de AO. OOO;JtOOO para despezas com providên
cias sanitarias tendentes a atalhar o progre11o · da 

'febre amarei/a, a prevenir o seu riiítpparecimetito, e a 
soccorrer os enfermos necessitados. ' 

.•::·' ' 

· · Àth!ndendo' á insufficieocia do credito co'oe·~Íh)' pelo 
Decreto N. • óllll de 25 de Abril de 1850 para as ilespeias 
que demandAo as providendas sanitarias tendentes a .ata
lhar o pr-ogresso da febre amar·ella , a prevenir o ll!u 
reapparecimeoto , e a soccorrer os enfermos necessitados; 
e sendo ur·gentissilna a necessidade de occorrei• ·á· :taes 
despezas • e satisfazer ás já feitas: Hei por bem , Tl!iiilo 
ouvido o Conselho de Ministros , na conformidade do S li. • 
do Artigo 6. • da Lei N. • 589 de 9 de Setembr·o ultimo , 
Autorisar o Ministro e Secr·etario d'Estado dos Negoêios do 
lmperio a despender com aquelle objeeto no corrente exer
eielo a quantia de quarenta contos de réis , alêm da som
ma para o mesmo fim consignada no citado Decreto ; 
de•endo este credito extraordinario ser opporturiamente 
illeluido na Proposta que houver de ser presente ao Corpo 
Logislativo para ser definitivamente approvado. O Vis
conde de Mont'al•gre , do Meu Conselho d'Estado , Presi
dente do Conselho de Ministros. Ministro e Secretario d'Es
tado dos Negocios do lmperio , assim o tenha entendido, e 
r.~ executar. Palacio do Rio de Janeiro em oito de Janeiro 
de' mil oitocentos cincoenta e bom • trigesimo da lnde
dendencia e do lmperio. 

Com a Rubricil de Sua Magestade o lmperacler; 

Visrond• de Mont'alegre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BllASIL. 

f85f. 

TOMO fh, PARTE 2.• SECÇÃO 3.• 

DECI\ETO N.' 753 - de 25 de .Taneio·o de 1851. 

Marca as gratificações do l'rrsidcnte e mais Membro.< 
da Junta de llygient J>ublim da Capital do lmperio. 

Em virtude do disposto no Artigo S.• do Decreto N.• 
51!8 de 1ã de Setembro de 1850, Hei por bem Conceder 
a gratiticação annnual de hum conto e duzentos mill'éis 
ao Presidente da .Junta do llmiene Publica da Capital do 
Imperio, a de oitocentos mil l'éis a cada hum dos 1\:lem
bros da mesma Junta, e a de seiscentos mil réis ao 
seu Secretario. O Visconde de Mont'alegre, Conselheiro 
d'Estado, Presideute do Conselho de Minisu·os, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido , e faca executai'. Palacio do 1\io de Ja
neiro em vinte cinco de Janeiro de mil oitocentos cin
cocnta hum, trigesimo da lndepeodencia e do Imperio. 

Com :.1 Hubricn de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Visconde de tll ont' alegre. 
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----------------------COLLEGÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL • 

• 
1851. 

Tü\10 1lt. PAP,TE 2.• SECÇÃO lt.' 

lli\CI\ETO N. o 75lt - de 28 de Janeiro de 1851. 

J:ntHt' os Commrmrlos Supt·riorcs das Guardas i\'adonar.'i 
da (idade dr• Santo Amaro e Vi/la de Siio Fraun'M'O 
da J•rorinda da Btt!lia , tlll llll/Jl .~ó Cummawlo tias 
Jllt'S/I}(fS (;UIII'd!IS. 

Hei por bt~m Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. Os Commandos Supcrior·cs dn Cidade 

tle Santo Amaro. c \'i lia th~ S;io Franeiseo, lkfío reu
nidos tf(•l)aixo de hum sú Corunwrulo . com " d~·numinacão 
de Comruando Supt•rior da (;uartla f'\;u.:ioual da Cid;ule 
de Santo 1\maro e Villa d(~ Siío Francisco da Provincin 
da Bahia. 

Eusf'hio dr~ Qncil·oz Coitinho l\Jauoso Cama r·:-~, do 
'11~ll Cousf'lho, l\linistro P SI'CI'Ptario d'Est.1tlo dos Nego
dos da .Jnstic:1, o t<'nlm assim cnl<!udido, c f;wa t•xe~ 
t'Ul<ll-. PnlaciÓ do llio tle J.:meiro em \·in te oito, de .Ja
ll('iro de mil oitocentos cincoenta c hum, trig(•simo da 
lrui<~JH'Udencia c do lmpcrio. 

RuRrúio dr f]uriro; Coitinlw .1lalloso Cmnnra. 

llECI\ETO N. o 755 - d" 28 de .Jancir·o de 1851. 

f'rca o ('ommando Superior das Guardas 1Ynrionae.~ da 
(idade rk .';li o Safra dor da llahia tk Todos os Santos. 

H~·i por hem Bccrelar o sC'guinte: 
Arti~o l:nico. Fic:1 neado o Commando Sujwr·iot· 

d~t-- (;u;tnla~ \<tcion:H•s na Cidade de Siío SalvtHior da Ba
lti.t d1• T1nln~ n~ S:tulo!'. d;l 1111'~111:1 Pro\'inda. 
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Eusebio de Queiroz Coitinho Mat1oso Comara, do 
Meu Conselho, Minish·o e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, o tenha assim cn.,ndido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de Ja
neiro de mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da 
lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eu.<ebio de QueirOZ· Coitinfw Matto.<O ramarn. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1851. 

lO \lU I h. P,\HTE 2. • SEÚ;ÃO 5. • 

!IEI:IIETO ~." 756 --de 6 de Fcrcrciro de 1851. 

f:' tliny•"' u lugar de .lniz de Direito <lo Civel da Comarca 
de .t.,',wto ~lntao dct Jlrol'inf'ia de Pernambuco. 

llci por bem , Usando da altribuiçno que Me confere 
u Art. 111:! § 12 da Con>tiluição do Imperio , c em confor
midade do Arl. 115 da Lei de 3 de Dezembro de 18ll , 
!lar por cüinclo o lugar de Juiz f!e Direito do Cível da 
Comarca de Santo AriWo da Província de Prrnambuco. Eu
schio de f)uciroz Coitinho ~lattoso Cmnarn , do 1\lcu Con
selho, .Ministro c St•ndari11 tl'Estado dos Negocios da Jus
li~a, assim o tenha cntewli!lo, c faça m:ccutar. Palacio 
tio ]tio de .Janeiro em seis tlc Fevereiro de mil oitocentos 
cincocnta c hum , trigesimo da lndependcncia c do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestnde o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho lllattoso Camara. 

DECRETO N." 757- tle 6 de Fevereiro de 1851. 

E.rlingue o lngar de .Iuiz de Direito <lo Civel <la Comaroo 
d" Limoeiro da Pro1'incia de Pemambuco, 

Hei por bem , Usnndn tla allribuição que Me confere 
o Art. 102 § 12 da Constituição do Impcrio , c em con
formidade do Art. 115 da Lei de 3 de Dezemhro de 18!ol, 
nar por etlincto o lagar de .luiz de Direito do Circl da 
t:omarca do Limoeiro nn Província de Pcrnamhucn. Eu
~chio de Queiroz Coitinho l\Ialtoso f.nmara , tio Meu Con
~dho, ~linislrn c Secretario U'El'itado do:-; Ncgot'ios da Jus-
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liça, assim o lenha entendido , e faça executar. Pal<1cio 
do 1\io de Janeiro em seis de l•'evcrciro de mil oitocentos 
cinrocnla c hum , lrigcsimo da lndependencia e do Jm
JICrio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eu.<ebio de Queira: Coitinlw Malloso Camara. 

DECRETO N." í:i8- de G de Fcrcrciro de 18:il. 

Extingue o lugar de Juiz de Direito do Cieel da Comarca 
do lln11ito da Prot'iucia de Pernambuco. 

Hei por hem , rsando da nttribuição qnc ~Je confere 
o Art. 102 § 12 da Consliluiçiio do lmperio, c em con
formidade do Art.115 da Lei de 3 de Dezembro de 1811 , 
Dar por cxtincto o lugar de Juiz de Direito do Civcl da 
Comarca do Bonito da Província de Pernambuco. Eusebio 
de Queiroz Coitinho )Jalloso Camara , do Meu Conselho , 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido , c faça executar. Palacio do 
1\io de Janeiro em seis de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta c hum , trigcsimo da Independencin e do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

f{uscbio de Queiroz Coitinlw nlatlusu ('amam. 
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1851, 

TOliO H. PAUTE 2,H SECI;ÁO Ü. • 

J)ECHETO i'i." 7Õ\l - d" 1/1 de fipverPil·o de 1 ti 51. 

.lnlori.•lf o .lliui ... tro c Sl'rTt'fario d'E~';tado do:i ill'gocim 
d11 .!lfslioJ a dúpn1rkr no t'OI"rl'Jife f:l'trricio a qwm

tia de J l li. OOll-':7'000 1'01}1. ./ w;fi(IIS (/(' 1. a Jusltf!U'iff. 

\;-•o sf'ndo sufficiente a quantia \'Otada no paragrnpho 
'1";-~no elo .\rtigo terceiro da L1~i de Orçnmcnto em vigor 
para ;1s desrwzas com .fuslir_~as de primeira Inswncia, 
H1•i por IH'IIJ. d1• ronforrnidado~ <:0111 O pill'ilf.\Téipho St'gtiiH)O 

do .\rlit.:r• quarlo da dt~ numr·ro quinlwnlos St'l('llla f~ oito 
tle trint<~ dr~ .\1-;oslo de mil oilocenlos e cincocuta, c Tendo 
Ou rido o Couselhn 1lc .Ministros, Autorisar o l\Jinislro c 
Sel~l'l't:n·io d'Esta1ln dos Nt•g:oeios da Justi~~a, a dispeuder 
odem da tJnautia votada, uwis a de cento e dczesPis cou. 
tos de réis, do tJIIC dat·tí ro11ta no Corpo Legislali\'O na 
su:t IH'oxima futur'<l l'f'lltlião. Eusf'11io de l}uciroz Coilinho 
~Iauoso Camara, do Meu Conselho, Minisu·o e Srcn~lario 
d'Estado dos Nrgocios da .Justiçn, assim o tcuha cntcll
ditlo, e faça executar. Pala cio do Hio de J<.tneiru em 
fJIHtlorzc de Fevereiro de mil oitoeentos cincocnta e hum, 
tri~w~i111o da lndt~pcntlt•nria •• do lmtu·rio. 

Com a Huhric;l de Sua l\lt1gcstade o Imperador. 

J:;useúio de '}ucirv: Coitinlw Jlalloso Cauwra. 
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COJ.LI\Ct;AO IMS LEIS UO llll'El\10 DO 81\.\Sll,. 

1 Sii 1. 

TO:IIO H . I'AI:TI~ 2.• 

.Autorisa o crt•dito dlt q•uwtia di· IIOI"I'!IIIl r dou., rollli•s 
quiulwutOJ; rinte oito mil crnto uorcultt t: dom• rl/ . .,. 
pilra pugauumto dus tle.o;pt!ZilH, que tU't'rt.,~c.·l11'iío 1111." 
rrrbti.S- Forca J''w.Yll- c- Bvrntmtes - tio t'.l't'r
t.•il'io de mil oitol'culos quarenlff c nm·c tl ml1 OÜOt'l'n
to& e cinroenta. 

Não tendo sido snfficicntes ns sommas desigondus J><~ra 
o Ministerio dn llariuha '"" •·eo·bas- J.i'oo·ça Naval -c
Evcntuaes- do excrcicio d1! mil oitocentos qu:wcnla c 
nove a mil oiV>ccntos e cinco~nla, Rei por hPm, a filu 
de !'\c podct'l!tu cnccrl'ill' as t.~ontns do mcncionadf, c:•xt-1·
cicio, .Aut«U"isar o Cl'f.!dilo da quantia de no,·r~nla c t!ous 
contos tJUinhc~uiHs ,·iutc oito mil ccnlo no\·c~lll;l t! dons 
réis, lltu'a 1mgan•cuto fh•~ c!cspf~/.i\~. f)UC ac(:t·csc~l'flo na. 
(1ndh\s \'CI'bn~; sc~tulo s~tc•uta <! 'tUHli'O cuutos uovce1~a1os 
oitenta c qnnu·o mil trezo•ntos 1intc c nove réis mo po·i
Jm~ira, c dczusetc contos <[uiuhcn~os c1u:•rcnta e tl't~s mil 
oitocentos sessenta e tt•cs •·t'!is na. segunda. Munoul Vic~ira 
'fosta. do Ateu Conselho, Minislt·o ~ s,,!crcturio d'Es1:1do 
dos NegoCios d~1 i\iat·inh:.• , ussin1 o tcnhn cnlc~uclido • c 
faça executar cotn os tlcSJlnchos neccss~u·io~. l1aliu:io do 
1\io d" Janeiro con quiuzn d<l l1ci""J"!lil·o d<l mil oitoccn. 
tos ciucocuta e hum , tl"igesimo da ludepcndcncia c do 
lmpcrio. 

Com a 1\ulll"ica de Sua Magr.sla<lc o lmpo.radm·. 

Mmlot•l l'il'im Tos/11, 



DECRETO N.' 7li1 - de 1 õ de Feverei•·o de 1851. 

Autnrisa o t'l'l'dito ,'ill}J!Jknu'll/ílr dt' :wi.w·eutos trinta e 
quatro t'Oitlos .w·i,.;r~'lltO.'i .1~0rru/a r. riJI('O .wil lfllflfro
c·tn/o.Y ,•Wii'JIItl e twco rns, para a J'lt/;rtNI. - AniC'
nues - no e.urf'Íf"Í(J dt• mil oitot•t:ntos e dnrocnta tt 
mil OiiOl'CillOS CÍIIt.'OCIIlfl C flum. 

Attcndcndo á insnfficicncia do c•·cdito l'Oiado no pa
ragrnpho onze do Artigo quinto da Lei nunwr·o 'tuinhentos 
e cincocnta e cinco de quinze de Junho de mil oito
centos e cincoenta, para occo•·rcr ás dc~spezas urgcnEcs 
feitas, e as (jliC se devem rcnlisar no decurso do cxc~r
cicio de mil oitocentos e ciucoenln a mil oitocentos cin
coenta e hum, por meio da rubrica- ArscnHes- Hei 
por bem, Tendo ouvido o Conselho dt~ Ministros , na r.on
formidade do paragmpho segundo do Artigo <Jnartn da 
Lei numero quinhentos oitenta e nove de nove de Se
tembro do anuo passado ' Antorisnr o l\linisti'O e s~~crc
tario d'Estado dos Negocios da Marinha a despende•· com 
a dita ruJwica a •Jmmtia ele seiscentos u·inln r. qnatr·o 
contos sciseentos noventa c cinco mil qnau·ocentos s!·l.~~nta 
e cinco réis no exercício concntc, como credito SUJl

plementar; dc\'cmlo em tempo oppoa·tuno d;u·-sc conta 
deste augmcnto de despeza ao COI'JlO Legislatiro , Jl'"'" 
ser dcfinith·amentc appro\'ado. Manoel Vit•it'<l To~l.a , tio 
Meu Conselho, Ministro c Secreta.·io d'Esta<lo dos Ne
gocias da Marinha, assim o tenha entr.udido, c flH;a 
executar com os despachos necessarios. Palacio do IUo 
de Janeiro em quin•e de Fevereiro de mil oitocentos 
cineoenta e hnm, t1·igesimo da Independencia e tio lm
perio. 

Com a Rubrica de Sua Alagestade o Jmpcmdor . 

.llmwd Vieira To.•ta. 



( 21J ) 

-------------------------COLLECÇ,\0 D.lS LEIS DO IMPEitiO DO Bl\ASIL. 

1851. 

TOMO 1fl. PAUTE 2. a SECÇÃO 8. • 

ApJll'ot'tt as /nslrtu-çlif's 1mrrt a orgrmisaçflo drrs llepartiçi!f's 
(;aaes do /•.:.are/to t•sracionmlo na Prorincia de 

,",'. Pf'dm do Rio (;rmuh~ do Suf. 

lld pnr hem MarHiar orp;ani~ar fiS ncptHliçõcs Genws 
do l:'if'rTilo e:-<ladon:rdn r1a l'roYincia .Ic S. Pedro do 1\io 
Crande do ~ui, :wgnnrlo H:-i (n~trw·çõcs que com este hai"tiío, 
n . ..;:;igwula...; por .\lnnocl Feliznnlu de Sousa c ,,lello, do ~leu 
Conselho, l\linislro c Sccrctnrio tl'Estado dos Ncgocios tia 
Guerra , qnc ussím o tenha cnlcrulido, e ru~·a c'tccutar com 
os despachos nPrPssario~. l'alado do Jlio de .Janeiro em 
,·inle (' tllliS dP Ft:ren•iro de mil oitocentos cincocnta c hum, 
trÍ;..it'."imo dn lnth'pendencia e do Tmpcrio. 

Com n Hnhrica de Sna )Jagt~sladc o Imperador. 

bl.~lntc('''~'s prtrn a organisação das lleparlifiJes Geraes do 
l:'.rrrl'ifo, t•sfarionado na I'rorincirr de S. Pedro <lo /Uo 

(;rmult• do ,fo.,"uf, nl'JH'orrulm; por IJccJ'r'lo dl'sfa data. 

,\ri. 1." A 1\epnrliç;io do Ajudante General conslar;Í 
do .Ajllllnntc (;encral , Chefe da Hepnrtiçiio , de Deputados 
do .\jndnnlc ecm•ral , de ..\~!'i~lcnte!' do Dcpnt;ulo do Aju
tlantP t~cncral. 

Art. 2." O .ljudanlc General , hum Deputado, e hnm 
on dois j\ssistrntcs cstarilo juntos ao Commandantc em Chefe. 

Ar!. 3. 0 Em cada lliYisüo do Exercito haverá hum llc
pntado •lo ,\,imlantc Gcnernl, c hum ,\ssistC'ntc. 

Arl. -~.'' Em c;Hia Hri~nda hnvení hum ..\~sislenlc do 
lkpnt;-ulo dn ,\jndilnk l;t·nel·aJ. IJIH' lomnrtí n dcnmninaçiio 
dP "ajur ~~~~ Brhada. 
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Art. 5.' A Repa•·liçiio do Qnarlel-mcstrc General cons
tará do Qna•·tel-mestrc General, de Deputados do Quartel
mestre General , tlc Assislcutes do Dcpnla<lo do Quartel
mestre Geneml. 

Art. 6.' O Quartel Mcsto·e General , hum Deputado, 
c hum ou dois Assi~tcntcs C!-ilnriio juntos ao f.nmmruulnntc 
em Chefe. · 

.\rf. 7. n Em rmla IJh i~fio tio Exereilo hnveni hnrn Jlc~ 
putatlo tio Quarlel-m('stre (;eneral, c I 111m .\s~blent•~. 

Art. 8." [m cada llrh•_;Hla hareni lnun .\··-~.i~leule do 
llepnlado tio C)unrtel-mcstre' nencral 

.\rt. !l.' A llrpar!i~ão tio Secretario Militar eonslnrá 
do Secretario )Jililar, c dus E~cripturarios llt'r('~:~nrins, ser
' in•lu o mais Jmhil de Ollkial maior 

.\rt. tn . ., As ohrig:tHil~"' tln .\jndantc t~cneml St1o as 
~f'!WÍDI{·~: s f." J)eferminllr as ntnrrh;t~ que hom·crem tlc SCI" fcjfas 
pelo Exercito , di~trilmintlo o..; ronrcnit•nfl~:-; ilincl'ill'ios aos 
Corpo~ para dll';,!an·m nu lt•n1po pn•lho nos lu~art~s mar
rodos JIPio t;eneral , d1'H'1!1lo pn•renir ao t]uurlel 3fcstro 
l~rneml para em tempo tia r ;1 i nt•ccssarius provitlcncias. 

§ 2., J=-urmar os tletnlhes •las Tropas pnm ns gnardas e 
!"eniço do cmupo, on das f!1Wruic;ücs. 

~ 3., Fiscalisar n tliscipliaa e !-SCI'ri~·o das Tropas tanto 
noS quartcis, c no:. aeampamenlos , como tlm·antc ns mal'chas, 
"4a~õr.s, biracs , poslns, n•il•·las , e !'cntincllas avançadas. 

§ ~." Orgnnisar c cxpct!ir lot!a a •·.ooTe<pomlencia em 
nome tio Commandanfc em Chefe do l·>.:crcito aos Com
mnntlnntes de Diri!'fio , e ma i:.- .\utnritlatlt~s mililares. 

S 5. 0 Oirigir as orth~ns gt'I';H·.·;; 1ln E\t'ITilu determinadas 
pelo CommmulaniP Pm t:lu·r~·. " a:~:·dgHi!·l:~s wmmlo ~~~te o 
nl\o fizer. 

§. 6. o Distribuir no ~en cJUartc! diariamcnlc o santo , 
~enha , c eonlrnsf"uha , n•,·•.'hiüos 1lo Commamlnntc em 
~hcfe. 

§ i: l~cdigir, segundo '" <letcrminaçõrs do Common
dantc em Chefe, os boletin< das operações <los Cor~s do 
Etercilo, fazendo mcnçao honrosa dos militares que se 
•fistinguircm, e a crmsnra 1lns que mal se portarem. 

§ 8.' Dispor da> Tl'Opas 11.1s ordens de batalha deter
minadas t•elo Commamlante <'111 Chefe do Exercito , de quem 
.... r~ inscpara,·cl. 
~ !l_ · ExpPttir nnh·n~ t• iu..;IJ•nr.(·úr~ tis .\ulnridrulc~ mi-
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litilrcs sohrc ohjcdos disciplinares , ctcrCJCIOI't, prisões , 
"ollurus, conselho de quulilicaçao, inrcstigaçao, disciplina, 
un~rigua~ao, tlirccç.ão, e guerra , licenças , passogens , re
formas , exames para occesso , inrormações de conducto , 
;;rrhii'Os , trabalhos militares, c negocios administrativos 
pellcnrcntes no serviro do Exm-cilo. 

% til. • Verificar se nos Corpos pertencentes <ÍS Brigadas 
c Uh isõt'~ !"C ~egncm t~xartamente ns escolas elementares , 
n maim·e!'Õ, P rc~JICdinu; \'OZCS de mandmnP.nlo, que fonlo 
rcrenlcmenlc tlcc•·cta:las , t·esponsnbilisando qncm ns ti\'Cr 
]'IOt algum motlo nlterado , c consentido em tal nlteraçao. 

§ f I." l'inalmeutc organisur o mappa gemi do pessoal 
tias Fm-rns , tanto para ser prefente no Commandante em 
Chdc , como para ser mensalmente remetlido ao ~linisterio 
da f~ncrl'il. 

Art. 11." ,\s obrignçües do Qnartel-meslreGcneral Silo 
ns f'egninlcs. 

§ l ." lkronhccer e marcar os terrenos , povoações , 
praras ou lugm·c•s em tfnc o f.\errito • flivisões , Brigadas 
c Corpos hiio tlc cslabclcccr-!'e ou alojar-se ; o!il ln(!;nres 
das guardas , piquetes , \'cddas , e sentincllas , dos hos
pitaes , amlmlnncias , bagagens, depositas, açougues, vi
nmdeil·o~ , c <ll!flcsqncr outras officinas ncccssarins ao 
Exercito. 

§ 2." l'<:uil· ao ,\jnilunlc Getteral " rorça rleces.'l.1ria 
pnra rohrir o rnmpo , JloUtio-0 em segurança, recebendo 
o mes1r:o Quartel-mr5lrr f~cr1crnl dos postos avançados, pi
quetes c gunn!::~ ~s participações de todas as occurrencins 
Jmra ru·o,·illelatinr con\"cnicntemeote. 

§ 3." l'ot·mar o mappn geral de todo o material do 
1-:\ercito. 

§ I. • Dispor os transportes • os embnrqttes e desembnr-
4llh.'S da~ Tropas, ra\'alhados • munirõcs . e bagagens. 

§ 5." Tratar do e•pcdiente, e liscalisacao dos arma
mentos. fardamentos, utensilios, remontas, soldos e etopes, 
ajudas de custo , graliOcações , forragens , obras militares, 
abarracamentos , aboletamentos , transportes , policia dos 
campos c quarteis ; a inspecçAo sobre a RepartiÇllo de 
Saude , escripturaçao e contabilidade, dos Corpos, Poga
dorios militares e Commissariado ; e finalmente todos os 
rumos de odministraçno de receita e despeza da Fazenda· 
N'tcional awlirnda ao serviço c suslenlnçl!O dos Corpos mi
litares c UeiC!'a Uo pniz. 



§ O:) TrarurJ conjnnl'lnmcnle cum o Conumuu.Jm1le 1!:1 
llrigau11 ue };ngenheiros , ''"" será addicionada ;Í lleJiar
tiçao tio fjuartel-mcstre General , a historia detalhada da 
creoc;iio do Etercito de~de a sua primeira organisarão nlé 
a sua dissolução. 

Art. 12.• Alêm destas obrigações o Ajntlantc General, 
e Quarlel-mcslrc General , farão executar todas us ordcn~ 
tio (~enrral em Cherc, t(IIC th·n~rcm se;: m:pcdidas por sn;ts 
n·~ru•ctin1s 1\eparliçõc~. 

Art. 13.• O Ajudante ,;.,ncr.ll c t)uarlt•l-mostrc (;cucrnl 
con5-itlcran1o comn seus tleiPp.ados e snbtlt·.h~gculos os 1>epn
tat1os "\~sistcnlcs que 5cnin•m junto aos Cnmmantlnntes de 
IJh·isõc!'t , e Drigtttlas, os quac~ em suas re pecth·as IH visões 
e Urigatlus C'tcrccriio funrc;ões analogas tís daquctles , gnar
tlnda~ as proporções , dtmdo conta aos rcspccth·os Chefes 
das Heparliçõcs de tudo que occo1·rcr , c de que tlevno ter 
conhecimento. 

Art. I ~-. 0 O S~rretario MilHar Jli"CJH1r<H'ti ln1la a r.or
rP~pnwknda tio lit•ncrnl t•m Lll:•fp rnm o .'!l!li~lro tia t;ucrrn 
c com a~ .\nloritlat.les dris. 

l,alado tio Rio ele .Jam•lro em 22 d~ FcYcrciro de 1851 . 
. !lanoel Feli;ardo de Srm>a e J!t-1/o. 

IJI·:CIIETO N." 71i:l ·-de 22 de Fevc1·eiro de 1851. 

Appront o ltr-oulmun,/o JWrll o Corpo de Smtdt~ rio 
E.r1 rdto. 

Hei pur hl'm. Jlill'<l C'.\t'fiiÇfio dn Plano da organisa
ção do t:m·po cl•• Saud•~ tio E\ci'Cilo. Sl'g'lliHio o Ut~<~rcff• 
numero sciscenlO$ c hum de dezanove tle Aln·il de mil 
oitocentos qua1·cnta t! uovc, 1ppt'O\'ar o Uegul:lmf'nto para 
o mesrno Corpo, que com este h<~ixa J assignado por Ma
noel .l'dizardo de Sons;~ c Mello, do Meu Conselho, Mi
oisti"O e Secretario d' J~stado dos N(_lgocios da Gucr1·a, 'lu e 
assim o tenha entt•ntlido, c f:1ça C.Iecutal' com os des
Jlachos necessarios. P~tlacio do 1\io de Janci1·o t'Dl \'intc 
e dous de Fevereiro de mil oitocentos cincocntu e hum, 
trigesimo da ludcl"""lencia " do lmpcriu. 

t:om a Rubrica de Sua '!::~;estade n IIIIJH~raclnr. 

J/JJood !-'rli:artlo til' Suw!tl t' .llc!lo. 



( 28 

nt(;Uf,A:\IL\" ro i' AR.\ O COilPO J>E SAl'IJE DO EXERCITO. 

/Jo ('irur,qi,to-tnúr do H.n rn'l<l. 

Art. L" O Cirurgião-múr do Exeo·cito, como Chefe 
do Corpo de Saude, inspeccionará, e fiscalism·tí por si 
ou JlOr st'lls Dt!legndos, todo o serviço da Uepaa-tição 
nos llospitaes, Corpos, Depositos, ou Praças; propondo 
ao (~on·ruu, por intermedio do Commandante das Armas, 
aqudlas nwclidas que parecerem neccssarias ao regular· an
dnnH'fllo do mesmo scrvico. 

1\rr. 2. o I'\ o fim de· cmht anuo, á Yista das infor
mações trimestres dotdas prlos seus Delegados, remetterã 
cw (;orf'rno, a l~slatistiea circumstnnciada do numero e 
estado dos f'llfenuus, da tpmlidotde das molestias, com 
declt:ll'tH;;"io dos medicamentos que mais aproveitárão; hem 
como o rd;J to rio circumswucittdo do estado da Ueparti
ção, indieamlo os mclhonuncntos de que fol' susccplilel: 
e Ue Sd!i PIO seis mezes huuJ;t informação de conducta 
do Ollíci;H'S de Saude, em que se note tudo quanto possa 
esclarecer o Go1'ei'OO n'este ramo de s~~rviço publico. 

Art. 3. 0 l\l<lllterá a ordem c disciplina entre os seus 
suborclin;:Hios, obrigando cada hum ao cxacto cumprimento 
de seus de;·ere&, podendo advertir, reprehender, e JDesmo 
prender até 15 dias no Quartel, ou qualquer Estabeleci
mento de saude, obrigando, quando pareça conveniente, 
os dcliuquentes ao serviço ordinario. Quando a falta seja 
digna de maior pena , dará pao·te io Autoridade compe
tente p;11·a se proceder na fórum da Lei. 

Art. !1." Na direcção do serviço do Corpo proporá 
ao Governo, ou fará propor aos Presidentes de Proviu
cio, por seus Delegados, quando lhe for competentemente 
oo·denado, os Cirurgiões e mais Empregados de saude 
para os respectivos Estabelecimentos e Corpos, dando-lhes 
as instrucçõcs c regulamentos hygienicos que conveníentes 
julgar. 

Art. 5." Sempre que bouveo· opportunidade fará com 
<JUe os Facultativos do Exercito se appliquem nos Hospi
taes c l~nfennarias militares á pratica e uso de appare-
1hos c opel'étções cirurgicas, mais frequentes em campa
nha, como a extracção de balas, a união de diversos 
ferimentos, ampulaçõcs, trepana~ões, rcducção de fra
cturas c luxnçõcs ~ c outras. 

I 
l 
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Arl. 0. 0 O Cirurgi5o-múr do ExPrrito ll'l':1 para o 
seu extwdic•nlc hum Secretario que serú lirtulo· da classe 
dos 2.''' CirurgiõL'S. 

Art. 7.° Fará parte da .Junta de Saude com mais 
tlois Ollici:.1es Superiores elo Cnrpn de Saude, nomeados 
pelo (:ommandante das 1\nnas da Côrtc. 

Art. :;, o lu formará <H> (;0\'PI'IIO solu·c os Cirurgiões 
qne tt•nhão de sf•nir de seus J>elt·gados. l){'m como sobre 
:ts lwbilil;u.;fics dos candidatos aos lugares da Rep:u·tição. 

Art. H. u H~·gulará ;1 fórrna dos concul'sOs para pre
t·nrhinll'nto das 'agas de~ Sc·gundos Cirurgiões, e mar
cará él~ materias snhre <jllf! devão versar·, dando do re
~ultado t·onl<t ao Con:orno para se resohrr • 

. \ri. 1 o. o St•rú suh~tiluido (H' lo Cirurgião do Corpo 
que o GoH"fiiO designar. 

JJos CirurgiVcs-mrÍrt.'\ dt /Jicbulo c de Brigada . 

. \rf. J I. o ().,. Cirurgifil·s~m{Jrf's de llhisão ~crão de 
llrrft·n·lwia t'llllll'l'g;ulos ua...; PrO\ incias c~m que opera1·em 
ou ('Sl<H'Ínnan•m grantll's For~~as militares, como Delega
dos do Cirurgião-rnúr du Exercito, ou como DirectOI'es 
de Hospit<u~s, podendo aceumulat· as funcçõcs d 'estes 
rargus. 

Arl. 12. 0 Exccutarfln, <pwndo ~mpregados segundo 
as disposições tio Artigo nntecedcntc tl'estc Regulamento, 
todas as ordens do Cirurgião-mór do Exercito, relativas 
ao seniço do Corpo, quando não oppostas ás do Presi
dente da Pro1·incia, ou da Autoridade militar sob cujas 
ordens S<'nirem. 

Art. !3. 0 Para o •·••gul:n· :mdmn~nto do serviço so ... 
licitarão da primeir::1 Autoridade militar da Provincia os 
meios de que carecerem , d:mdo cottla ao Chefe do Corpo 
de Samle. 

Art. 1 !a. o Fiscalisando, inspcccionando ~ ou diri-
gindo o scndço da Heparli(:iío terão as nttribuiçõcs do 
Cirurgião. mói' do Exercito~ mas sob a autoridade d'cste, 
nlo podendo com tudo em caso de ,JHlllição impor mais 
de oito tlias de prisão. ~ 

Art. 15." Na qualidade de Delegados do Cit·tugião
mór do Exercilo terão pn1'a o ('Xpedicntc hum Assistente 
da classe dos segundos Cirurgiões. de sua escolha , e 
trppror<~f,'tio do Presidente lla Prurincia. 
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Art. 16.• Na falta do Chefe do Corpo formarão 
parte da Junta de Saudc, de que serão membros mais 
dois Fi1Ctlltativos nomeados pela Autoridade que as convocar. 

Art. 1i. o Os Cit·u rgiõcs·móres t!e Brigada serão em
pregados nas Forças em operações ou estacionadas , e 
substituirão os Cirurgiões-móres de Divisão. Quando não 
concorrer algum outro Oflicial de S:mcle de superior gra
dna«;<io, serão cncarrPg:ulos d<1 IJin~cção de todo o ser
viço de s~nule das Forças em que servirem, correspon
demfo-se u'este caso directamente t'.OIII o Cirurgião-mór 
do E_'\erdto, cujc.ts ordl'us e instrucções CIHIIJll'irão, quando 
nflo OJ)postas f1s das Auroddades sob que senircrn. 

Dos t.os c 2.os Cirurgiôl's. 

Arl. 18. 0 Os 'l.us Cirurgiões, graduados Capitães, 
pnd1·rfw !'f'l' f'IPJll'f'gíldn.s nos Ifo:-pitaes, Corpos, I~nfcr
marias, c outros Eslalwlf'eilnenros d'Psta natnrPzi1, e sub
stituindo os Cirurgiücs -múrcs de Brigada, ou como pare
cer mais cOHH~lliPJJlP. Os 1 o~ Cirul'giõcs, gr·:.Jduados 
TcnPnlf~s, e os 2."5 Cirurgiões de todas ;1s gradtwçõcs 
nos llospitaes, fortalezas, Corpos Jl e Vcpositos do Exer
cito, c em (jUaesquer Conunissões de saude por proposta 
do Cirurgiiío-mór do Ext:'rcito em virtude de or·dcm su
twrior. 

Disposif'ÜN (,'cra,·s . 

.:\rt 'IH." ():, 2. 0
' Cirurgiões, gnulmulos Alferes, só 

pod(·rfio kr' a gr;~tltraçiío de Tenentes depois de dois annos 
de ~Nriço dT~·clho: :1 mrsma cot~tlic:ão he f'"{igid<l p<1ra 
os 1.n Cirurgiões crarhados Tencnli'S pas~al't~m {\ gra
duação de Capiwo. P:n a o ncecsso !1 Cirnrgiões-mút'f:'s 
de Brigada e dr! J)j \i:-;iw si) o precisos tn.'S ;:uwos de cf
frclho SC'nit:o nos postos ~Ulteriores. 

Art. 20. o O tempo de seniço ma1·cado no Artigo 
anlecrclcnte seni rr.tlu7.ido ;í metade pnra os Officiaes do 
Corpo ,(c SaU(lr~ que se acharem em operações nctivas 
de gu,~rrll, ou prafietii'CJII em cumhatc acçõcs de IJI·nvu
nl, e por netos de iutclligcncia que se flOssão reputar 
seniços rclcvaules , sendo deYidamcntc justificados e com
JH'ovados pela ord1~111 do dia do Commanclantc em Chefe 
das Fol'ftiS l'lll opcraçücs . SI! os nlctos se pa:;sarcm á 
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sua vista , ou pelo juizo de hum Conselho de implirição 
por elle 1.1pprorado , se Ltes factos forem praticados fúra 
tle sua presença. 

Art. 21.• Os Offieiaes d'' Snnde serão subordinados, 
e se suhstituirftO huns aos outros na ordem de suas gra
duações, ~~ no caso de igualdade terá prefere~rcia o rm1is 
antigo. sah·o o er~~o preYisto no Artigo 10. 0 

Art. 22. o Todos os I'III!JI'egos do Corpo de s~uuJ.c 
!'P.I'~IO prm idns por no'll''açJo do Governo, sobre infor
maç:w do Cirurgift1J-t11ór do Exereito; nws podPré"io sei' 
proyisorianH~IItL' JH'I~enc!:idos pelos PrcsidP!ItPs , ou Com
m<HHia:llcs das ,\rmas. 

_\rt. 2:\. n () senit~o nl'<linario e extraordinario será 
r~.·ito por I~Seala do Cir;li:ii<-10-múr do Exercito na Cdrte' 
f' pelos sru-; Delt•gados uas Prorincit~s, em \'irtude dP de
talhe dos Prt'sidrnlr~s e Com:unudanh~s ela..:; ,\rmus da Cürte. 
Estas AntoridadPS podem dr~sign:ll' os Olflciaes fie Saude 
que mais aptos julgan•JII para as f.ommis~íies de que fo
rem innnuhido". 

Art. ~ 11." (h ,.«'!l('in~t·ntos dos0fli('i:u~~ deSande licão 
r<'gulados )klo" qur• nmqwtPm, s••guudo a Lf>gislação em 
ligor, aos 011ida:~s elo l•nperial Corpo de Engt·nheiros , 
classilicados os exercícios como allai.•w se declara; c o Ci
rul'giãn-mbJ· do Exercito l!-rú as \'antagens que compdem 
ao Comm<dHit.!lle do rdc•rido Corpo, JWrcc~Uendo porC1n 
todos a gratificação ac.ldicioual uos tel'lnos do Artigo 1a.0 

dn Lei nunu·o·o 3fll de G de Março de 1845. 
Art. 25, 0 São considPrados em commissfw acth·n os 

Dl'lrga,~os do Ciruq.;ião-111úr do Exercito , o Secretario, 1\s~ 
sish~11t1~s tlrstps; ~~ ht·m assim todtJS os 011kiaPs do Corpo f' LO 
snviço acti,·o, ou pnt· destacamento em Corpos ou Forças 
do Exercito, c qualqucl' oulru sem rcsidencia lix;:~. Em 
commíssfio de resideucia os IJt!e se acharem nu servit;o 
de llo:-.pitncs, Fortalezns, ou exercício que não exija con~ 
titHJa mohilidade: Serão coH:;id,•r:ulos em LPlllJ)f) de ~nerra 
na~ Pro\ iucias em que 1~1la ti\·c•r lugnr, em commiss:1o 
úe Praça os Otllciacs de S;~ude q:1c se acharem etupre~ 
g~ulos em Hospitacs, Ucpo:>iros, ou Go•·pos estacionados; 
e em commissão de Campanha o.; <Jtll! ;izen~m parte das 
For~·:1s em operaçõrs ncliras 

Art. 2H.o 0.-; Lilllilid:llOS {ts Yt1gns de Ofllciat~s de 
Saudc do Exercito sú podcrtío st·t· atlmilt~dos JW quali
tlallt• dP 2.~~ CirurgiíJrs por ronrnrso. e f(IHHHlo l('nhfio 
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approvaçõcs plenas, !Jom comportamento, e o gráo de 
Doutor obtido na fól'llw dos Artigos 26, 28 c 29 da Lei 
de 3 de Outubro de 1832, aMm de u·es a unos de pratica, 

Art. 27. • O Cirurgião-mór do Exeo·cito, e seus Dele
gados deverão cumpril· as ordens que lhes forem dadas pela 
primeira Autoridade civil ou miJitar IHIS PrO\'incias e Côrte. 

A1·t. 28. o Os instt·umentos cirurgicos fornecidos pam 
o serYiço do Exe1·cito sr1·ão marcados com <JS iniciaes 
C. S. K • e os Officiacs que os receberem l'(~sponsaveis 
por seu vnlol' no C<Jso de extravio on deterioramcnto. 

Art. 29. o IJ;n·ení na Srcretaria do Corpo hum li no
mestre , alêm dos que o Cirurgião-mó•· do Exercito , e 
seus J)ele~ados precisarem para <I correspondeucia Official 
e mais expedieurc, lançando-se naquellc os assentamen
tos de pl'aça ~ t~ccessos , grilos , serviços ordirwr·ios , ex· 
u·aor·din;wios ' c Scil'ntílicos dos omci<tes do Coi'PO de 
Sttude, e mais circumstnnci<~s fJUC se costnmão registrar 
nos linos-mestrrs dos OUiciaes do Exercito. 

At·t. 30." Os CirUI·giões do Exercito que por occa
sião de se organisat· o Corpo de Saude não forem nellc 
contemplados por qualquer motivo , e se não acharem 
comprehendidos nas disposições do Alvará de i6 de De~ 
zcmb1·o de ~I iDO , serão refo1·mados com o soldo corres
pondente aos annos que tiverem servido. 

Art. 31. • O Cirurgião-mói' do Exercito e seus De
legados terão ordenanças para o serviço respectivo. 

Art. 32. • O uniforme para os Officiaes do Corpo 
de Saude do Exercito será o do figurino que com este 
baixa. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Fevereiro de 
1851. - illanocl Fl'iizardo de Sousa e lllello. 
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-------------------------t:oLLECÇt\0 DAS LEIS DO IMI'EIUO DO BHASIL. 

1851. 

TOliO ib. PARTE 2.• SECÇÃO ll, a 

llECI\I;TO N. 0 70h - de 2fi de FcYco·ciro de 1851. 

Abre no .1/iloi.<lrrio dt! J11sti(11 f!um rra(ito c.r(r(!oNiic 
111/l'iO dt' 100.0001tl000, /)11/'a ONO/'/'C/' tÍS des

!Jl';as nmz a rt'}Jrl'ltS(ia do trafico. 

Autori•ando a Lei de lt •le Selc!nl>ro do anlJO pas
S.1do dPspeza$ çotn a repressão do tr!lfico , e não -~~qq 
a actn'l de Or~amcnto consigoondo quantia alguma par~ 
"lias, ll••i por bem, Tendo Ülll"ido o Conselho de ~fh 
nintros, na conformidade do pnragr[!pho Lereeiro ~lo. 4r-:
tigo rwarto da Lei de IIOH~ fie Setembro ultimo' Autorisar 
o ~linislro c Scco·ctal'io d'Est;uJo dos Negocias da Justiça 
a dispmodco· no con·cnle exerci cio, com qqnclle obj~çl~ , 
a qu!lntia f) e cmn contos de réis; do r1ne dará conta aQ 
CoriJO Legislati\·o na smJ proxima furm·a 1·cunião~ Eu:-:
&ebio de Queiroz Coitinho Mauoso Camara, do Meu Con~ 
selho , Ministro e Secretario 11' Estado dos Negocio's <!~ 
Justiça , assim o tenha entendido, c o faça ex~cutal'. P~~ 
lacio do Hio de Janeiro ~m vinte c seis de Fcveo·eirq 1le 
mil oitocentos cincoenta e hum, trigcsimo da lndetlCil
dencia c do Impeo·io. 

<:om a Rnho·ira de Sua ~Jagestade o Imperador. 

Hu:·wbio tff~ (}udrn; Coitinho Matto.rm ramm·a. 

" 
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-=~-·- ····-~ ~------------
COLLEC(\0 DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1851. 

TO~!O 11!. PARTE 2. 11 SECÇÃO 10. • 

DEC!'cETO N.o 765- de 8 de Mar~o de 1851. 

Determina que se proceda á desapropriação do terreno ne
cessario para continuariio da rua que se dirige á casa 
de Carlos Le JJlon na Lagoa de Rodriyo de Freitas. 

Hei por bem Determinar que , em conformidade do 
Artigo primeiro paragrapho terceiro do Decreto numero 
trezentos cineoenta c Ires de doze de Julho de mil oito
centos qnarenla e cinco , seja desapropriado o terreno com 
oitenta palmos de largura, e comprimento necessario para 
se continuar até á praia a rua que se dirige á casa de 
Carlos Le Bron, na Lagoa de 1\odrigo de Freitas , proce
dendo-se para esse fim nos devidos termos pela fórma es
tabelecida no mesmo llccreto. Manoel Felizardo de Sousa 
e Mello , do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocias da Guerra , o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do 1\io de 
Janeiro em oito de ~larço de mil oitocentos cincoenta e 
hum, trigcsimu da Indcpcndencia e do Imperio. 

Com a Ruhrica de Sua Magestatlc o Imperndor. 

Alanocl Fl'lizardo de Sousa e Jfello. 

~-----.=-"' .... -.. -·-

DI·:cr,ETO :1.' iGO- de 8 de Março de 1851. 

Crta Promotor .. ?;; Pu/;lico.r; nas Comarcas de Cmnamú, 
e ,J!oNfc SantoJ c marca-fites m·denado, bfm como 

ao da Comarca dos I /hcos, da Prorinria da Balda. 

Hei por Lem. na conformidade da Lei numero du
zentos sessenta e hum de tres de Dezembro de mil oi-



toccntos quarenta e hum, c dos 1\q;~ulamentos n·:~p~~cti
lOS, IJecrctm· o seguinte: 

Art. i. o Ha,·erá hum l1 r·omotor Publico em ca<l~1 hum a 
das Comarcas de Camamú, e de Monte Sélnto, ultima
mente crcadas na Provincia da B<~hia. 

Art. 2. 0 Os Promotot·es Publicos , de que trata o 
Artigo :mt(•cedente, e o da Comarca dos Ilhcos da rc
f,•rida Pro\'incia da Bahia, vcnccrfio cada hum o orde
nado nunual de seiscentos mil réis, lieaudo rt~\·ogado, 
qu;uJto an ultimo, o Artigo segundo do Dcci'I'IO mnucro 
duzt·ntos setenta c hum, de \'in te c ({!Hltro de Fc\'cl'eiro 
de mil oitocenros quarenta e tres. 

Eusebio de Queiroz Cnitinho Malloso C'"""''", do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da 
Justiça, assim o tenha entendido, c faça executai". Pa
lacio do Rio de Janeiro em oito de Março de mil oito
centos ciocoenta e hum , trigcsimo da lndependencia c 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Euscbio de Queiroz Coitinlw Malloso (amara . 

.. 
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COLLECt;Ão DAS LEIS DO IMPEI\10 UO BHASIL. 

1851. 

TO>IO ih. ll,\.RTE 2. • SE!:ÇÀO H .• 

IJECHETO N." i(ji -- de tu de Jlar~o de IH:íl. 

_ipJ!Fora o t·oufraclo telebrado com o Gerente da ComJm
nhia Brasileira de Paquetes de l'apor para a contin~ta
rilo do seniço dm; mesmos Paquetes, tanto para o Xorle 
t'OIIW pnra u Sul do lmpcrio. 

Hei por hem A pprovar o contracto que fui na data 
de hoje celebrado pelo Conselhcil·o d•Estado Visconde de 
~Iont'alcgm, Presidente do Conselho de )linistros, Ministro 
c Secretario d•Estado dos Ncgocios do Imperio , com o Ge
rente da Companhia IJrasileira de Paquetes de l'<lpor, para 
a continuação do serviço dog ditos Paquetes, tanto para o 
Norte como para o Sul do Imperio, sob as condições •1ne 
com este baixao, assignadas pelo referido <.:onselhci.-o de 
Estado Visconde de ~Iont'alegre, e que, revogadas as dis
posições anteriores, começara o a ter execuçuo desde o pri
meiro do futuro mez de Janeiro em diante; ficando por~m 
dependentes da definitiva appr01·açao da Asscmbléa Geral 
Legislatim. O mesmo )linistro e Secretario d•Estado dos 
Negocios tio Impcrio, o tenha assim entendido , e faça 
executar. !'alado do llio de Janeiro em dez de Março de 
mil oitocentos cincoenta c hum, trigcsimo da Indcpcndcn· 
da e t.lo lmperio. 

Com n Huhrica ilc Snll ~Iage~tralc o Tmpcnalor. 

risnmdc de :.llónt'alrgrc. 

I· 1;ndiçõt•s ácerf'(t da nat'egaçiio de l'aqHrles de Vapor, 
tanto para o _Yortc, fumo para o Sul do Imperio, 

a f{'te se rr•f(Tc o Decreto desta data. 

1. a .\. Companhia se obriga a mandar conduzir em 
PiHJHclrs de V:.:1por as malns c Ollicios do Governo, tanto 
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l"~n os portos do Norte, como para o Snl do Impco·io, 
a contar do 1.• de Janeio·o do anno proximo rnturo em 
diante, debaixo das condi~ões que se seguem. 

:l.' .to viagens para o Noo·tc scrno desde a Capibol do 
lmperio alé a da l'rorincia 1lo rará, com escala pelos p6r
los da llnhia, Alngoas, t•c•·namhnco, Pamhyha, Uio Grande 
do ~ortc , Ceará , e 3(aranhão; '~ para o Snl desde a mesma 
C:•1~ilnl do hnJmrio ar,·~ a t:itlatlc do 1\in Ol'ilndc na t•ro
' inda d1! Sao t•ctii'O, cmn 1':-'t'nla por Santa Cathariua. Se 
J'H'rem acontecer tJnc alguma rcz con,•cnha ao (~o"·ernn ou 
oi c:omp:mhiu que os l'aqnch·s toquem em algum nutro por
,,,, pmJeni i!'so fazer-se, prered~nllo aceordo de ambas as 
p;ult•s t·onlradantcs. 

:J.H As ,·iageus para o ~orle terão lugar dnas vezes 
eAda mcz, c as do Snl h uma .,; vez nos· dias IJUC pre
•iamcntc r.trcm marcados com nccordo do Governo ; con
•·indo que hnjn a maior regularidade no dia da sahida , 
tornnndo-o tno lho c invario1·el quanto for plll<sh·el. 

\..~ Jlur r:~•IR viall'•~m n••londa pnrn o ~orle pagará O 
C'!,nverno (Í t:omll;mhia no ·nw.;nuro Ni1l"ionnl a quantia de 
•·inte contos de r~is , metade da qual lhe será entregue , 
logo depois da sahida do l'a•JUete, em T.ctras do •nocsolll'o 
a dois m~zc~ de prazo, e a outra metade em moeda cor
rente depois que o Paquete , tendo complelndo a viagem, 
voltar ao llio de laneiro ; c por cada viagem redonda para 
o Sul receberá a Companhia quatro contos e quinhentOs 
mil rl-is em moeda corrente fio IIm da viagem. 

:>.• Quando em consequencia de ·sinistro, ou de ift
rlmveniente -de força maior, o Paquclll nAo complelnt a 
>iagem rc,londa , o Goverun pagará. somente á CompMIIria 
A CJil&nlia corresplindcnte oi distancia navcgoula até o pomto 
rm que tiver havido o sinish·o ou embaraço para a con· 
tinuação da viagem , calculada a mesma distancia pelo nu
mero de milhas navegadas em relação ás precisas para 
que se diga completa huma viogem redonda , as quacs 
fieão desde já fitados em quatro mil oitocentos e scssonln 
para o Norte, c mil quatrocentas c noventa para o Sul. 

· 6. • Os Paquetes que a Companhia vier a adquirir, 
seja qual for o lugar da sua constru~o , serão naciona
lisados Brasileiros, da mesma maneira que os que ella já 
possue; e como toes ficno isentos de pagar imposto algum 
por transfercncia de propriedade , ou por malriculo. Ares
peito das suas tripolatõcs observar-sc-ha o mesmo que se 
Jlratica com as cmbarcafõcs Nacionacs. 



7.a Se tantos Paqutes de Yapor da Compnnhia ficarem 
por qualquer imprcyislo ncontccimcnto ao mesmo tempo 
inhabilitados, que nao po~~ão o~ restantes fazer reguhtr
mentc o numero das viagens ajustado, a Companhia scní 
obrigada a fretar Barcos de Yapor para supprir a falta dos 
seus. 

8."' !'\ão h c pcrmillhlo aos l)arrnctcs da Companhia o 
ilcmorarcm-sc nos purtos dn Bahia , Pernnmhuco, Cead, c 
1\lnranhiin mais de q11an•nla e oi! o horas; no •lo Par;Í :-;e
tenta c tlua~; no das Alag11as doze ; no lia l'<lrah) ha vinte 
c CJIIUtro ; nu do lliu Grande do No1·te seis; no de Santa 
Cntharina \'Ínlc c qnatm; no do ltio Grande do Snl sete 
dias. 

9:' Os prnzos de demora marcados na Condiçiio ante-
cedente, dcn•rão contnr-se do momento em que fundca- · 
rem ns Pn(JHeles, quer seja em dia util, quer em Uomin~ I. 
go, on dia santo; c fica cnteutlitlo que o ma·dmo do 
tempo de demora não h e o!Jri~atorio; devendo os Governos 
das Províncias dcspachnr antes daqucllc prazo os Paquetes , J 
sempre que !'cja possível, com espcdolidmle em J•crnam- Í. 

'buco, Parahyiha, ~1aranhão c Pnní, pnra que possíio npro
rcitar a maré. 

10.a Quando occorrer demora maior, a qual nunca 
terá lugar por parte do Gorerno sem ordem por escripto 
do Presidente da respectiva Provincia ao Agente que nella 
tiver a Companhia , ou ao Commandante do Paquete, no 
impedimento ou falta daquelle, a parte que occasionar essa 
demora pagará ú outra a quantia de duzentos mil réis por 
cada prazo de vinte quatro horas , que á hora da partida 
ordinaria exceder á da partida effectiva. A mesma pena, 
e pela mesma fórma, terá lugar, relativamente á sabida t 
dos Paquetes do Ilio de Janeiro, quando esta se nao rea- I 
Jisar no dia marcado. 

Só se contará cnda prazo de yinlc quatro horas para 
a imposi~-fio da multa cstahelccilla nesta condit.:ão, quando 
o c'i:Ccsso de demora passar fle seis horas. 

11. ~ Se em consequencia de ser necessario examinar, 
ou mandar concertar o fundo de algum dos Paquetes da 
Companhia , eslc se demornr em qualquer porto, em que 
mais conveniente sejn proceder iÍquellcs trabalhos , em 
quanto niio lwnrcr no Capital do hnpcrio madlirws pro
prias pnra clles, nlt'm do tempo f!IIC fica determinado , neste 
('il)OO não ficará a Companhia ~ujrita ti multa Ua Condiçno 
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nnh.'frfh•ntf! pela demora , hnma Ycz qnc previamente tenha 
pedido , c alean~·ndo tlo t1:m~rnn lmpcrinl aulorisn~·ão para 
cllo. 

12.' Os Gommandantcs dos !'aqueles conduzirão de 
terra para bordo as molas e os Officios do Governo; e quando 
chc:-garcm nos portos, em que tem de tocar , os levarllo 
ás Administrações dos Correios respectivos, ou os entregarão 
nm ..\J.:t•nlt~s dt•:4t~s, <JtW l"e npn!Sentarcm devidamente au
torisulu~ para n .. •rcl!e-los. Os Commamlantcs pasf'inrão re
cibos das mah1s , c 1los Ollkios qnc receberem , c exigirão 
recibos semelhantes das malas c Officios que entregarem , 
para f':O~t·~ rcdhos lhes scnircm de descarga. 

13.• Os l';utncles pudcrno transportar por conta do 
Companhia os pas~ageiros, c n carga que se lhe offere
cercm; e o Governo os prcrcrini para o tranporle dos 
seus passageiros , pratas de pret , munições de guerra , e 
artigos belliros, pagando hnm frete razonvel. Os réos man• 
dados de lums para onlros lugares , os degradados , e os 
tagahnmlns mmra f'(•nin mlmittitlo~ a bm·do dos Paquetes. 

I\. • .\ Companhia dnní ~rntuilnmcmlc passagem noS 
seus l)aqnPtcs a dois pnss.11gcirus do Estado em cnda viagem; 
mas nilo lhes fornecerá eomedorias ; e em quanto elles 
~islirem a bordo não scní obrigada n fazer transportar 
gratuitamente mais algum de humn para outra Província. 
Ella faní lambem transportar gratuitamente quaesquer som
mas de dinheiro , que o Thesouro Publico , ou as The
sourarias l'rolinciaes tiverem de remcller de hum para outro 
porto da escala dos seus PacJuetcs. 

I ií. • Os l'a'luctcs da Companhia gozarfto em todos 
os portos elo lmperio dns lll<'"nos privilcgios de que gozao 
•~ eml•trcaçõcs de ~uerra Nncionaes ; ficando com tudo 
~njcito:; aos Ht•ptlnmenlos Policiacs , c á fiscalisuçüo das 
Alfandrgas nos portos llara onde levarem passageiros ou 
rar!Zas. 

·· tli.' Tendo allcnrão no <ftcc se acha estipulado na· 
9.,. das Jll·cscnlcs condiçt)cs , as Atrandcgns nos portos em 
cpte os l'ac1nctcs tem <le lot"Dr, expedirão os despachos ne
c~s.ario~ para se proccdcl' ao desembarque tla carga , ou 
cnrommPmla:; que cllc:; transportarem , com prefcreocia á 
d~argn de outm qunlttncr cmhnrea~ão, c sem embargo 
•1e domin.gos , dias sanlos , on por qualquer motivo rc
riadus ; c os GO\"CI'IlOS rnninr.iacs lhes prestarão toda n 
J,roiPrÇan c mniJin , 1le qw~ vor qualquer motivo ncressi-
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tnrcm paro a continua{'ão da sua lingcm dentro do devitlo 
tempo, c eumprimcntn do ('OIIlrncto t•om o (~ovcrno , paga 
pela Companhia a dcspcza nos casos em que rsta tin~r 
lugar. 

17.' O Governo poderá permillir que os Olnciaes da 
Marinha de Guerra Brasileira commandem os l'aqnetes da 
Companhia , se lhe forem para isso requeridos pela mesmo 
(~ompanhin; licarulo porôm n cargo desta o p11gamcnto dn~ 
gratilicnçües (JUC c lia conrcncionar eom os reJCritlos Officiacs, 
os quaes pcrcchcn1o da Fuzcnda Publicn somente o meio 
soldo das snas Patentes, como liecnciados, n cuja cla:osc 
passarão a pertencer durnntc aquellc ser·ri{'o. 

18. a. O presente contmclo suhsisliní por cinco m1nos 
r.ontados do j .0 de Janeiro proximo futuro, sah·o so nntc~ 
t1isso o Governo tomar a si a Clecnção deste ramo de Ser
viço publico <•m !'aqueles de Vapor do Estado, o que to
davia nüo poderá fazer sem que hum onno antes previna 
á Companhia de que pertende tomar essa resolução ; po
dendo neste caso , se assim lhe convier , eonlractar com n 
Companhia a compra dos seus Yapores e de todo o ma
terial empregado nesse servic:o. 

19.• No caso niio esperado de alguma declaração de 
guerra entre o Brasil c qualquer outra l'otencio , durante 
o presente contracto , o Governo se obriga a indemnísar o 
Companhia do premio do seguro de seus Paquetes pelo riscc 
de guerra somente , ficando pon'm como olé oqui n cargo 
<la mesma Companhia o seguro pelo risco maritimo, 

20.a Para segurança dns condições deste contracto por 
parte da f:ompanhia , conserrar-se-ha no Thesonro Publico 
a quantia de dez contos de réis em Apoliccs da Jlivid11 
l'ublicn, que a Companhia alli depositou, e perderá sem 
depeudcnda de processo judicial , no caso de faltar á exc
rw.:iio de lodag ou fie rada huma das mesmns condições. 

l'alacio do Hio de .laudro em lO de Março <IC 18:}1. 
l"i.r.;roiHie d,. Jlonr'alt'[}rt~ 
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I:OLLECI}ÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOHO U. PARTE 2.• SECÇÃO 12,• 

llEC!\ETO N.' í68 - de 22 de Março de 1B5i. 

1/cunc ao Termo de Stio Scúrtslillo o de Vil/a Bel/a da 
/'ror inda de Süo Paulo sob a jurisdicçl1o de hum Juiz 
Jlunin)1td, que accumulard as func{iJes de Juiz de 
UrphtiOs. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. Fica reunido ao Termo de São Sebas

tião o de \'illa De lia , na Provincia de São Paulo, e em 
\igor nesta p:~rte o Artigo primeiro do Decreto numero 
cento !:iCSsenta c dous de dt~z de l\laio dt! mil oitocentos 
quarenta c dous; e revogado o Decreto numero quatro
centos e dous de cinco de Fevereiro tle mil oitocentos 
quarenta e cinco. 

Eusehio de Queil·oz Coitinho Mattoso Camara, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Justi<:a, assim o tenha entendido, c faça executar. Pa
lacio do lHo de Janeiro em vinte e dous de Março de 
mil oitocentos cincoenta c hum, trigesimo da Indepen
dPncia c do Imp(•rio. 

Com a l\uhrica de l'ua Magestade o Imperador. 

Etscúio de Queiroz Coilinho Afattoso Cmnam. 
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COLLJiC(;.\o DAS LEIS DO !Ml'EIUO DO BllASIL. 

1851. 

TOliO 111. PARTE 2. • SECÇÃO 13." 

JJECHETO N." 76\l - de 2h de Março do i Si> I. 

l'l'l·milh que a Academia da.< Be/las Artes desta Curte 
possa (·ouj(TÚ' a Artistas Estrangeiros distinctos o 

Titulo de seu JJJembro corret;pondente. 

Allendcndo ao que representou a Congregação dos 
}lrofcssorcs da Academia das BeiJa Artes dest..1. Côrte, e á 
convenicncia de estreitar mais as relações que mantem a 
mesma Academia com distinctos Artistas Estrangeiros, 
tfUC tem manifestado o desejo de pertence1·cm a clla pot· 
hum Titulo honorifico: Hei por bem Permittir-lhe que 
possa d'ora em diante conferir o Titulo de seu Membl'O 
correspondente a Artistas Estrangeiros, que por seu dis
tincto merecimento se tornem dignos dessa honra, pre
cedendo á expedição de tacs Titulos pt•oposta da Aca
demia , e approraçfoo do Governo. O Visconde de Mont'a
Iegt·e, Conselheiro <I' Estado, Presidente do Conselho de 
Ministros, Ministro c Secretario <!'Estado dos Ncgocios 
do lmperio _. HE-sim o tenha entendido , c faça cxccntal· 
Palacio do Hio dr~ .J:mciro em Yinte qnatro dP. 1\lai'ÇO 
de mil oiLOceutos cincoenta hum, trig-esimo da Indi'}H'H
dencia c do lmpcrio. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO llllASIL. 

1.851.. 

TOliO H. PARTE 2.• SECÇÃO fio. • 

DECHETO N." 770- de 27 de Março de 1851. 

R c roga o de 1Y. 0 629, c uwrca as taxas de fztnlwgenz, 
fundirtlo e afinaçt1o do ouro e de toque c ensaio 

de ouro e prata. 

Hei por bem, em ,·irtude do Artigo 31 da Lei de 
28 de Outubro de 1.81oS , Ordenar que as taxas de fun
dição c cunha\tem de ouro, e do toque e ensaio do ouro 
e prata na Casa da Moeda • se regule pela Tabella , que 
com este haixa, assignada por .Joaquim tlosé Uodrigues 
Torres, do \]pu Conselho • Senador tlo Impcrio , Ministro 
e Secretario (I" Estado dos i\Pgocios da Fazenda , c Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, que 
assim o tenha entendido, e faça executar ; ficando revo
gado o Decreto N.' 629 de á de Agosto de 1.849 , e 
quaesquet· outras disposições em contrario. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e sete de Março de mil oitocentos cin
coenta e hum, trigesimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sna Magestade o Imperador. 

Joaquim José 11odrigucs Torres. 

Tabcl/a a que .<e refere o Decreto desta data LV.' 770 , 
que revoga o de N.• 62\l de 5 de Agosto de 1.81o9, 
e marca as taxas de cwlfwgcúz ~ fundição , e afinação 
do ouro, e do toque e t'ut;aio de ouro c prata. 

Ow·o. 

Atinar ....................... . 
t'undir ....................... . 
Amoedar ...•.....•.•.......•.. 
Ensaio, cada hum ............ . 
Toque , dito .•.... ; ...•.•.••... 

Dous por cento. 
Meio por cento. 
Hum por cento. 
Dous mil réis. 
Quinhentos réis. 



Prata. 

Ensaio, cada hum •.......•..... 
Toque, dito •.•••.....•...•.... 

Adve>·tencias. 

Hum mil réis. 
Quinhentos réis. 

1." Nas taxas de afinar e amoedar· está incluida a de 
fundir; c nas de fundir, afinar e amoedar as de ensaio ou 
toque. 

2. a A taxa de meio por cento h e devida pela reduc
ção do ouro em pó , ou em artefactos a barras , quer 
estas fiquem mallea v eis , quer agras e quebradiças. 

3. a Se o ouro, que houver de afinar-se, estiver li· 
gado só com pr·ata, ou prata e cobre , descontar-se-ha da 
taxa de 2 por cento o valor da prata que se separar. 

4. a O ouro de toque superior· a 22 quilates, ligado 
somente com cobre. ou com cobre e prata, com tanto 
que a prata não exceda a 14 millesimos, não pagará afi
nac;no. 

5. • Se alguem levar á Casa da Moeda para cunhar 
porção de ouro de dilferentes toques, que não contenhão 
se não cobre e prata, mas que fundidas produzão barras, 
que toquem 917 millesimos, e não contenhão mais de 14 
millesimos de prata nada pagará de afinação. 

6. a Quando as partes exigirem que o ouro , que se 
tiver de afinar na Casa da l\loeda , toque mais de 994 
millesimos , pagarão 4 por ce.nto de afinação. 

Rio de Janeiro 27 de Março de 1851. - Joaquim 
.J 08é Rodrigues Torres. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TO"O 1/j, PARTE 2.• SECÇÃO 15. a 

DECI\E';'O N." 7í1 - de 28 de Março de 1851. 

Rcrognndo o Decreto N." li10 de 7 de Julho de 18h9. 

Hei por bem ordenar que do i. • de Julho em diante 
lique sem elfeito o Decreto N.• 619 de 7 de Julho de 
18&9, mandando despachar por factura o calçado estran
geiro. Joaquim José 1\odrignes Torres, do Meu Conse
lho , Senador ,do lmperio , Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios da Fazenda , c Presidente do Tribunal do 
Thesouro Publico Nacimwl. o tenha assim entendido, e 
faça executar. Potlacio do Hio de Janeiro em yinte c oito 
de Março de mil oitocentos cincoenta e hum , trig:csimo 
da Indepeudencia e do lmpcrio. 

Com a 1\uhrica de Sua Mngestade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TmiO 14. PARTE 2.'" SECÇÃO 16,• 

DECI\ETO N." 772- de 31 de Março de 1851. 

Approra o Jlegufameuto para c.Tccuçilo da Lei 1Y. o 585 
de ü de Setembro de 1850. 

Hei por hem Approvar o Ucgulamcnto para execução 
da Lei numero quinhentos oitenta e cinco de seis de 
Setembro de mil oitocentos e cincoenta , que com este 
baixa, assignado por i\lrmocl Felizardo de Sousa e Mello, 
do Meu Conselho, Ministi'O e Secretario d'Estado dos Ne
gocias da Guerra, que nssim o tenha entendido, e faça 
executar com os despachos ncccssarios. Pulacio do Rio 
de Janeil'o em trinta e hum de Março de mil oitocen
tos cincoenta e hum, trigcsimo da lndependencia e do Im ... 
per i o. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

illanod Felizardo de Sousa e 11/ello. 

Regulamento para execuçt!o da Lei IV." 585 de 6 de 
Setembro de 1850. 

Art. i.' O accesso aos postos de OJficiaes das dif
ferentcs Armas do Exercito será gradual e successivo desde 
Alferes ou Segundo Tenente até 1\larechal do Exercito. 

Art. 2. • As promoções serão gemes em cada h uma 
das Armas ou Corpos abaixo declarados : 

§ 1. 0 São Armas distinctas : 
1.' A Artilharia. 
2. a A Cavallaria. 
3. • A Infantaria. 

§ 2. 0 São Corpos distinctos : 
i. o O do Estado 1\laior Genct·al. 
2. n O de J~ngenheiro~. 
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3. • O do Estado illaim· de Jlfimcira classe. 
!. • O do Estado Maio o· de segunda classe. 

·Art. 3. • Nenhum militao· poderá ser promovido ao 
pGito de Alferes ou Segundo Tenente , sem ter comple
taoo dezoito annos de id<ulc, c dons annos de praça ef
recth·a no Exercito. 

Art. h.' O menor tempo para qualquer Alferes ou 
Segundo Tenente ser promo,·ido a Tenente ou Primeiro 
Tenente hr. de c.lous annos: o mesmo se obser\'ará a res
peito dos Tenentes ou Prinll'it'os Tenentes pat·a serem tn·o
molidos ao posto de Capilão. 

!lo posto de ca,itão em diante o menor intervallo 
de tempo hc de tres :mno~. 

Art. r), 0 o tempo de Sr'f\'iÇO m··rcado no Artigo an
tecedente seo·á reduzido io metade para os Officiaes que 
se acharem empregados em O)Jct'ações activas de guerra. 

Art. 6. • Os I>Ostos de Alferes ou Segundos Tenen
tes serão pre<111chidos pelos Alferes Alumnos , na confor
midade do Artigo oll•dmn quinto do llccreto noomm·o qua
troct~nfo:; ,. •1nalrn tle hum •le Março de mil oitocentos 
quarenta ·~ cinco, pelos Cadetes fJUC th·ct·em servido como 
lnreriores por tempo de seis mezes ao menos, e pelos 
Saraentos, tendo todos elles dezoito annos completos de 
idade, cmncnientc robustPz, boa conducta civil e mili
tar, c ah!m d'isto duus ;:umos, pelo menos, de praça 
eiTecth·a. 

Entcndcr-sc-ha por po·aça eiTectiva para o fim de ser 
promo,·ido o tempo que realmente decorrer do assenta
mento da praça em diante, c não o que em virtude de 
quarsqurr disposições se m:nHiar· conttir aos Alumnos que 
tiu~rem eslnchulo nas l~!'c·olas !\lilitares do Excl'cito c da 
Armada, nu em CJII:li'SC{Lil!l' outras na qualidade de pai
zaoos. 1\fio scni igtmlmentc eontado cnmo tempo de praça 
aos volnntarios o dcconido antes da idade completa de 
quatorze annos, nem o de licença registrada, e o de 
cumprimento de sentença condcmnatoria. 

Art. i.' fipo·iio promovidos ao posto de Tenente ou 
Primeiro Tenrnt<·, havendo .-:ogas, os Alferes ou Segun
dos Tenentes n:ais auligos fJUC th'crem concluido o curso 
de estudos do seu respecli\'o Corpo ou Arma, e que 
alêm tl'isto contm·cm, pelo menos, dous annos de ser
•iço n'cste posto. 

Sf• n;:in h01ncr numcl'o sufficicnte de Alfe1·cs on Se .. 
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gundos Tenentes, que lf•nhilo completado o curso de es
tudos do seu respee!iro Corpo ou Arma, para preenche•· 

1
1

1 

o numero de \'agas existentes dtll'ante hum anno, poüe-
rão ser· promovidos ao posto de Tenentes, excepto para 
Engrnheiros, Eslado Maior dn primeira classe, e Artilha-
ria, os Alferes mais tlntigos f)Ue contarem quatro annos 
de serviço pffecth·o n'cste posto. 

Art. S." Scrflo promoridos ao posto de Capitão, 
hnr('ndo ragas, os Tenentes ou Primeiros Tenentes mais 
nntigos, fJIW, alêm de tcl'cm o curso completo de es
tudos do seu respcctiro Corpo ou Arma, e contarem 
dous annos de seniço cfrcctiro n~estc posto, tiverem as 
Sf•guintt~s hahilit:1ções: 

1.' Se forem do Corpo de Engenheiros, dous aunos 
de pratica srguida nos trabalhos de engenharia militar e 
civil. 

2. a Se forem do Estado Maior da primeira chiSSC' trcs 
annos de scniço nos t:orpos das Anuas de Artilharia 1 

Cavallaria, e Infantaria, sendo hum anuo em cada A•·· 
ma, c com approvação da t<1ctica e economia d'ella. 

3. a Se forem da Anna de Artilharia, dous annos de 
exercícios praticos das differentcs e5pccies de bocas de 
fogo, c machina5 usadas nos Exercitos em campanha,_ 
praças e baterias, e com approvação da taclica e eco no· 
mia d'csta Arma. 

/1. a Se fot·em de Cavallaria ou Infantaria, dous annos 
de exercícios praticos de evoluções e manobras de Es
quadrão, Regimento, ou Batalhão da respectiva Arma, 
e approva~ão d'cstas eYoluçõcs e manobras, e da conta~ 
hilidadc c economia de Companhia. 

Se 11i'io houYCI' sutncicnte numero de Tc~ncntcs on 
Primeiros 'fpncntcs com as habilitações scicntilicas reJa. 
liras a cada Corpo on Arma, para preencher· as Yagas 
do posto de Capitão, existentes durante hum anuo, po
derão srr promovidos, excepto para os Corpos de Enge
nheiros, Estmlo l\laior da primeira classe, e para a Anna 
de Artilharia, os Tenentes mais antigos que tiverem qna· 
u·o ano os de serviço cffectivo neste posto, c satisfeito 
os e'íames da habilitação qunrta. 

At·t. 9." Os postos de Major seriío preenchidos pelos 
Capitães, que ao curso completo de estudos do seu res
pectivo Corpo ou At·ma, e tres annos de serviço e!Tecli \'O 

n·rstc posto. rcunirrm ns habilitações seguintes: 



t. • Se fot·cm do Corpo de Eugcnhcil·os c Estado Maior 
de primeira classe, boas infot·mações sobre o desernpc
qbo das Commissões de que houverem sido incumbidos , 
dadas pelas Autoridades sob cujas ordens tiverem servido, 
e lambem pelo Commandante do Cot·po quanto aos pri
meiro!'. 

2.• Se forem das Armas de Artilharia, Cavallaria, on 
lnfanl:H·ia, approyaçfio nos exames pralicos determinados 
nos Arligo Yigcsimo nono. 

Se não houn·r sufficí('ntc numero de Capitrlcs com 
as rr~pecti\·as hahili~çõcs scientificas para preencher as 
\"agas existentes durante hum mmo, n'este caso poderão 
ser promovidos, excepto para os Corpos de Engenheiros 
e t:stado ~laior de primei r;• classe, e para a Anna de 
Artilharia, os Capitães que contarem tres annos de ser
liço effecti\·o n'este f)OSlO ~ e forem approvados nas evo
luções e maopbras de Regimento ou Batalhão da respe
ctira Arma e sna contabilidade e cconomi:t. 

Ar!. 10.' O premchiiiH'llto das ,·agas dos postos de 
Tene11tc Coroll<·l e Cot·otwl ser{o feito por modo analogo 
ao que fica estabelecido uo Artigo antecedente para o 
posto de Major, exceptuados somente os exames pt·aticos 
dererminados no Artigo Yigrsimo nono. 

Art. 1 I. 0 A promoçrw dos Officiaes do E> ta do Maior 
da s~unda classe se far;:í pela maneira seguinte : 

S t.' Os Alferes serão promovidos a Tenentes , e estes 
a Capitães por maior ántiguidade , e dous annos pelo menos 
de sen'ÍÇO effecti\·o no poslo t~ntel"ior :10 da vaga. 

§ ~. n Os postos de Major, Tenente Coronel e Coronel 
~rão prct•nrhidos, ntt•l;ul•~ por :1nliguidade e tres annos 
de seni«:o dlcctilO no posto anterim· ao da vaga , c me
tade por merecimento~ segundo o disposto nos Artigos nono 
e decimo terceil·o deste llegularnento ; sendo os estudos c 
habilitações , a qnc cites se referem , as que se achão de
signadas pat·a os Officiaes do Estado IUaior da primeira 
dasse. ·s 3. 0 Os Officiaes do dito Cm·po, que adquirirem para 
o futuro os estudos c habilitações proprias dos Officiaes 
do Estado 1\laiol' da primeira classe, serão considerados 
como taes, a fim de gozarem de todas as vantagens que 
por este Uegubmento são concedidas aos que tem estudos 
completos. 
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Art. 12.• Os postos do Estado Maior Gen~ral serão 
confel'idos por merecimento, a juizo do Govemo. 

Art. 13.• As qualidades que constituem merecimento 
militar para preferir a antiguidade no provimento de me
tade do numero de vagas dos postos dé Major, Tenente 
Coronel c Cor.(_)nel , são as seguintes. 

1.• Subordinnc~o. 
2.n Valor. . 
:\,a Intelligencia , zelo , instrucção e disciplina militar. 
!J.a Bons sel'Viços prestados na paz ou na guerra. 

Estas qualidades deverão constar dos sei;uintes do-
cmncntos : 

1. • Das fés de officio. 
2. • Dos títulos ou diplomas scientilicos. 
3. • Das relações semestres de collducta. 
4. • Das ordens do din dos Commandantes de forças de 

qnalque1· denominação. 
5. • Dos li nos especincs de registro dos Commandan

tes dos Corpos, de Armas, e dos Presidentes de Províncias. 
tl. o Das infonnações especiaes. 
7. o Do rclatorio dos lnspectorcs. 

Art. 14. • As relações semestres de conducta e all
tiguidade dos Officiaes, Officiaes Inferiores , e Cadetes, serão 
organisadas com toda a individunção, havendo a maior 
circmnspecção no que respeita ao juizo fm·mádo pelo 
Commnndante do Co•·po , de Armas, e do Presidente da 
Província , quando não houver Commandante de Armas. 

Alêm dos relações de conducta, os Commandantes 
dos Corpos o•·ganisarão hum livro especial de regist•·o , 
no qual lançarão diariamente quanto occot-rct· a respeito 
de qualquer Official , Cadete, ou Inferior , c que possa , 
influir , ainda que ligeiramente, sobre o juizo que delle 
se deYa formar. 

lguaes livros existirão no Quartel General do Com
mando das Armas da Côrte, pa~·a que o Commandante 
das Armas faça semelhantes notas a respeito dos Officiaes 
do Estado Maior da primeira e segunda classe. 

AI'!. 15. • Os sobreditos livros servirão por seis mezes, 
sendo substituídos por outros no fim desse tempo. Os do 
Estado Maior de ambas as classes serão enviados semes
tralmente il Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra, 
com as ohscl'l'ações julgadas necessarias pelo Comman
dante das Armas da Côrte ; e tanto este , como os das 
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Proyiocia~, e, na suq fplta, os Presidentes por· igual 
(4npa procederão a respeito dos Corpos sob seu Com
...,do. 

ArL 16,• , As habilitações primeira, segunda, ter. 
teira e quarta do Artigo oitavo, primeira o segunda do 

. Artigo nono, e as disposições do Artigo decimo e da 
RIUDda parte do paragrapho segundo , Artigo aodecimo, 
poderão ser dispensadas para o acccsso de Officiaes em
pregados em operações activas de gncna, que o Governo 
julgue dignos de serem promovidos por antiguidade ou 
••recimento, sob informações dos Chefes de Forças, ou
Yidos por escripto os Commandantes de Corpos, Briga-
41as e DiviSlles, e satisfeitas as outras condições do pre
sente Regulamento. 

Art. fi.' As condições dos Artigos quinto e sexto 
4a Lei numero quinhentos oitenta e cinco de seis ole Se
teutbro de mil oitocentos e cincocnta poderão ser 4is
reosadas : . 

§ 1." Por feitos de branu·a praticados em combate, e 
por actos de intdligcncia que se possão reputar serviços 
rele.-.ntcs , sendo dc,·idmurntc julgados c comprovados 
pqla ordem do dia do Commandante em Chefe das Forças 
eu. operações, se os factos se passarem á sua vista , ou 
pelo juiw de hum Conselho de inquirição por elle ap
provado , se tacs factos forem pratiea:los fóra de sua 
pres<!Dça. 

S 2. • Pela urgente necessidade de preencher os postos 
pp, quando pelas eventualidades da guct'fa acontecer 
que os Corpos em presença do inimigo fiquem destitui

;,.toa dos Officiaes nccessarios para dcs<'mpcnho do serviço. 
Art. 18.• A antiguidade para o acccsso deverá ser 

c:ootada do Decreto que conrerir o posto. Em igualdade 
de data preferirá a dos postos an!eriot·es; se estes forem 

. iplaes, recorrer-se-ha ao tempo de serviço , ao assen
-~eoto de praça , á maior idade; linahnentc á sorte, 
:.,..odo todas as outras .circumstancias forem iguaes. 

. ArL iO. • Não será contado para antiguidade do ser-
•1'iÇO militar' 1.• o tempo passado em serviço estranho 
6 Repartição da Guerra: 2.• o de licenra registmda: 3. 0 

O de cumprimento de ~cntcnça condcmnatoria. 
Art. 20. 0 São exccptuados, e como tacs contarão 

o tempo llc seniço, o~ Officiaes empregados na Gu~rda 
Nacional , nos Corpos Policines , na Marinha de guena, 
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em Missões diplomaticas, em Presidencias de Provincias , 
em Ministerios, no Corpo Legislativo, e os que por no
meação ou permissão do Ministerio da Guerra forem em
pregados dentro ou fót·a do lmpet·io em Escolas e estudos 
militares, ou em industl'ias c trabalhos de qualquer dos 
ramos de Engenharia. 

Art. 21. • Os Officiacs pl'isioneiros de guert·a con
ser-rarão seus dil·citos de antiguidade, e, quando regres
sarem ao Corpo , deverão provar perante hum Conselho 
de investigação, que o seu aprisionamento não fora por 
motilos reprovados, porêm sim pelas eventualidades da 
guerra. 

1. o Aquelles Officiaes por~m que forem prisioneit·os 
praticando scr\'iços relevantes , e acçõcs de braym·a e 
intelligcncia dc\'idamente justificadas , e puldicadas em 
ordem do dia do Commandante em Chefe das Forças, 
poderão ter immcdiatamcntc Jwm posto por merecimento; 
c • se quando regressarem a sens Corpos tiverem direito 
a accesso ao posto immediato , este lhes será confe1·ido 
com a antiguidade que lhes pertencer. 

2. o Quando o Conselho de inrestigação declat·ar que 
o aprisionamento tirera lugar por motiro de imp~ricia , 
faha de Yigilancia e de execução de m·dem, cobardia , 
ou traição, será o Official remettido a Conselho de guerra 
para ser nelle julgado, servindo de COI')lo de delicio o 
Conselho de investignção. 

Art. 22. o Prohibe-se : 
1, 0 Qu~lqucr promoção com a clausula- sem prejuizo 

de antiguidade Uos que a tiverem maior.-
2. o A concessão de graduação do posto innnediato , 

excepto ao Offieial mais antigo de cada classe, quando 
por suas circnmstancias o merecer. 

3.' Toda c qualrpiCI' graduação militar a Empregados 
ci\'is das Secretarias, Contadorias , Arsenacs e outros Es
tabelecimentos ou Repartições Militares , com excepção 
dos Empregados das Pagadorias e Commissariados , em 
quanto exercerem taes empregos , ou forem nellcs apo
sentttdos. 

At·t. 23. o Os Officiaes Superiores rios Corpos de En
genheiros , Estado Maim· da primeira classe , c da Arma 
de Artilharia , que não ti,·ercm as precisas habilitações 
para continuarem ncllcs , assim como os suhaltel'nos e 
C<lpilflt•s dos mesmos Corpos c Arma lfliC não th'ercm nos 
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dous primeiros annos appro\"açõcs plenas, ou quaesqncr 
até,. o h•rceiro anuo mathcmatico da Escola l\lilitar, Ht·rão 
traiiSferidos no mesmo posto para o Estado Maiot' da se
gunda classe·, ou para as Anuas de Cavallaria c lnf~mta
ria.J conCor1ne se jtllgar mnis conveniente ao serviço, 
attendrmlo-se ao seu estado physico c outras circumstan· 
eiaL Os de Mtilharia porêm que passa~·cm para o Estado 
~laior de segunda classe, ou para a CavaHaria e Infan
taria , con,cnar-se-hão additlos aos Corpos daquclla Anna, 
e111 quanto não hou\·c•· sullicientc numero de Ofliciacs 
tbeoricamcnte lwhilitados para preenchimento das Yt~gas, 
sendo com tudo promo\'iclos nos Corpos e Armas para 
qac forem transft~ridos , 'Juanclo de direito lhes pertencer. 

Se mio houn·r \·agas JWra todos que deverem ser 
transferidos , passarão os fJIIC sobrarem , e que forem 
modernos , para a segunda classe do Exercito, conser
•ando-se toda•ia addidos ao Estado Maior da seguuda 
rlassc. ou aos Corpos das ,\rnws de f.aYall:1ria c Infan
tari:l . mul1~ farão o SPn i1:n <flW lhes for d<•l,·nninado , 
atf~ (1ne h;tja '"~as 1'111 qw• )Ht'~fio •·ntrar por sua anti
guidade nos posto" IJIH~ ti\ (•rem. 

Arl. 2b.' Os Olliciaes do Coi')JO do Eslado Maior da 
segunda classe, e os das Armas de Cavallaria e Infantaria, 
que thcrrm hal.Jilitcu;!lcs sdl'ntificns completas para ser
lirem em algum dos Corpos de Engenheiros, ou do Es
tado M:tior da primeira classe, ou na Anna de Artilha
ria, c os desta Anna, que possuirem os precisos re
quisitos para senirem no Corpo do Estado .Maior da pri
meira classe • serão transf1·ridus para o~ mesmos Corpos 
e; Armas nos postos em CJII(' se ncharem, segundo aquel
las habilitacücs c a maio1· ronycniencia do scnko militar. 
Por itlentic~ fúnna se }H"aticarú com os C::tpiL~es e Su
balternos appl'Olndos nos primeiros tres aunos mathema
licos da Escola l\lilitar , ou IJUC ti verem approYaçües plenas 
·DOS dous primPiros. 
· ···' Art. 25. 0 Serão transferidos para as Armas de Ca
tallaria c Infantaria os Officiacs do Estado Maior da se
poda dassc que se acharem em circumstancias de prestar 
scniço ncllas; e bem assim passarão para aquellas Armas 
os Alferes c SPgundos Tenentes, que, pertencendo ás 
'ri<"ntificas , nfío concluirem os respectivos estudos. 

Art. 2lL 0 Os Otficiacs. que se tornarem inhabilitados 
p:tra dPscmpenh;w seus de\"ercs nas Armas ou Corpos do 
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Exercito em que se acharem, serão transferidos para o 
Estado Maior da segunda classe, onde serão empregados 
como melhor convier ao serviço. 

Art. 27. • As Autoridades ou quaesquer Empregados 
militares, que nas epochas marcadas deixarem de remetter 
as informações e mais papeis a que forem obrigados, 
ou que não satisfizerem em tempo ás exigcncias da Se
cretaria 11" Estado dos Negocias da G uerm para esclare
ciml'nto das mcsnws informações, serão por isso respon
sabilisados. 

Arl. 28.• Na Côrte e nas Provindas, em que houver 
Corpos de quacsquc•· das Armas do Exercito, os Com
mandantes das Ar·mas, e, na sua falta, os Presidentes .. 
nomearão huma ou rnais Commissões presididas pm· Offi .. 
ciaes Generaes ou Superiores para examinarem os Alferes 
Alumnos, Sargentos c Cadetes que se destinarem a sm· 
Jli"OIIlOridos ao posto de Alferes ou Segundo Tenente. O 
exame vcrsarâ sobre a nomenclatura das diJfcrentes par-
tes da Arma , seu uso , suas diOCrentcs especies ; sobre l 
o manejo da respectiva Arma, e exercício de fogo, es- ' 
cola de pelotão a pé ou a cavallo, de peça de cam)la
nha c de Uater, c pontarias ao alvo, segundo a natureza 
da Arma á que pertencerem os examinandos. 

Art. 29." Serã semelhantemente nomeada buma ou 
tnais Commissõcs de tres Officiaes habHitados para exa
Jilinarem os Tenentes e Capitães das tres Armas do Exer
cito. O exame versará: 1.t• sohre o manejo das Al'mas, 
fogos c nwnohras de Batalhão, Esquadrão, Regimento , 
bateria de campanha e de praça, segundo a Al·ma a que 
JlCrlcnccrcm os ex;uninandos: 2, 0 sobre o detalhe, cs
cripturaçflo, e economia dos Coi'}JOS; c aMm d'isto sobre 
a picaria, se os examinandos forem das Anuas de Cavai
latia ou Artillwria a cava11o. 

Art. 30.0 l"eitos os exames, que serão no mez de 
l\Iarço de cada anuo, e presididos peJos Com mandantes 
de Armas, 011 por algum Otr.cial General ou Superior 
delegados d'a<fuclles, 011 pelos Jnspcctores, onde não 
cxisril·cm Comnwndantcs de ,\nuas, os examinadores farão 
lwma relaç.'io nominal, c por ordem de merecimento , dos 
cxmnirwdos, Pxpontlo resumidamente o seu juizo a res
peito de (~;Hia hum d'dles; c :1 renwltcrfio no Comm:m
tl:wte das ,\nuas, c, na falta (I' este, ao Presidente da 
Prorincia, !file.· f<IZCIHio sohre ella as olJsen·:tções que 
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julgar necPssar·ias, a CD\'iar{l ao Ministro da Gn1~rra «:om 
;1 po~~h·t·l breddnde. 

,\r!. 31.' Se oconteccr que olgum Ollicial se f(Ucixc 
dentro do prazo de seis nH·zcs, contados do dia em que 
~c publicar a promoção na Província em que residir, de 
ter sido preterido, o Governo mandará proct~dcr aos cxa~ 
mes conrenicntcs; c, se verificar-se ser bem fundada a 
sua 'JIWÍ\a. sf'rá immcdiatamcntc promovido ao posto 
qne tle dirf~ito lhe JWrtencPr com antiguidade da promo
ção puhlicada; dcn!ndo o Oficial que o preteri o , no 
raso de não existir alguma ntga em que possa ser com
tcmpbtlo, passar a aggreg:~do sem vencimento de antigui
dad(•. at{· que possa ser legalmente pl'OUIO\'ido. 

,.\ri, ~2. u Não cntr~tr;'"w em p1·oposta 11ara accc~so: 
1. o Os que esti\'crcm en1 processo no Conselho tlc 

guerra ; no fõro commnm ; em Conselho llc inquirição 
por má conducta habitual ; e os iiTI'gnlanncnte ausentes do 
H'll Cnrpo. nr~inwnto, Hatalhfio • I~sqnadrfio • ou Com
panhia lha; mas s~~ fort~lll ah-;nhidos, c ti\·crem sido 
f11'('lel·idos na promocfio puhlic;u\a dm·ante o tempo do 
processo. serão prmno\·idos logo que haja vaga com an
tiguidade daquella promoção. 

2. o Os que estiverem cmnpl'indo sentença. 
:tu Os prisioneiros de guerra, a respeito dos qnacs 

se procederá n::~ fórma do Artigo Yigesimo primeil·o. 
Art. 33.' Em quonto houver Officiaes da segunda 

closse do Exercito hobilitados pom occuparem os vogos 
que forem occorrcndo nos diffcrcntes Corpos c Anuas, 
não :;e promorcrão ouu·os t·om acccsso para preencherem 
t:JCS l;!g:<l~. 

Art. M. o O Governo dat·á pelo Minislcrio da GuctTa 
ag proridencias nc,~essarias para que annualmentc sejão 
iospeccionados os Corpos das dilferentes Ann~s, que não 
estiverem em Prol'incia ou tcrritorio, onde a tranctuilli~ 
dadc publica for olteroda, c houver gucrm. As inspec
Çfics derí'rão estar terminadas no mez de l\tarço de cada 
anno , a tim de que os nspectivos rclatorios dos Ins
pcctQres possão em tempo chegar ú Secretaria d'Estado 
dos \cgocios do Guerra. 

Art. 35.' !huno Com missão de trcs Officiacs Gene
r;~,·~ ~rr;i incumbida de organisar, á l'ista das rclaçües 
tlc comlucta, liHOS de registro e mais documentos que 
-.prfío fornecidos pela Secretaria d'Estndo dos NPgocios da 
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Guena, duas relacões dos Officiacs do Exe•·cito desde · 
Alferes até Co•·onel. exclusive, que estejão no caso <le ser 
promovidos scguu<lo as disposições do presente Regula
mento: h uma dessas relações comprehenderá os Officiaes 
a quem toque o acccsso por antiguidade, e a outra 
aquelles que devão se•· considerados dignos de entrar em 
proposta por merecimento em gráo superior ao de seus 
canwr:tdas fnais nntigos. 

A mcsnw Commissão r·equisitará da referida Sccreta
tal·ia d'l~stado todos os esclarecimentos que julgar ueces
sarios a bem da justa distribuição dos postos militares; 
in<licará aqnellcs Officiaes que devão ser excluidos da p•·i
mcira classe do Exercito, segundo as disposições do De
creto uumero duzentos c sessenta de hum de Dezembro 
de mil oitocentos quarenta c hum; e terá sob suas or
dens p:tra a coad,iu\'ar os Ofliciaes que forem precisos. 

Art. :w." Sendo de urgente necessidade preenche
rem-se os postos vagos do Exercito, o Governo proce
derú á promoção, pm· h uma vez somente, independente 
dos exames, inro1·nwçõcs c fo1·mulas determinadas no pre
sente llegnhnneuto _. cingindo-se }lOrêm ás prcscripções da 
Lei numero quinhentos oitenta c cinco de seis de Setem
bro de mil oitocentos c cincoeuta. 

Art. 37." As habilitações scieotificas, exigidas no 
presente flpgulamcnto para o accesso dos Officiaes, se 
tornarão cffectivas somente para aqucllcs que passarem a 
Alferes depois da publicação do mesmo Regulamento. 

Art. 38." As disposições dos Artigos vigesimo ter
ceiro, rigcsimo quarto, c primeira parte do vigcsimo 
quinto 'igorarilo somente nté o dia seis de Setembro ele 
mil oitocentos cincoenta e hum. 

Art. 39." Ficão dependentes da aJ>provação da As
semhléa Geral Legh.laLi\'a as disposições dos Artigos nono, 
dccimo, undccimo paragrapho segundo. vigesimo terceiro 
ultima JHll'le. ligesimo quarto, vigesimo quinto, vigesimo 
sexto, trigesimo primeiro e trigcsimo segundo , parngra
phos pl'imciro c segundo. 

Art. !aO. o São re\'ogadas ns disposições em contl'ario. 
Palacio do Hio de Janeiro em 3:1. de Marco de :1.851. 

Alanorl Fcii:ardo de Sou.<a e illcllo. · 

! 
! 
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t:OLI.ECI;MJ DAS LEIS 110 ntl'mUO llO BRASil.. 

:1851. 

T0\10 I~- PJ..RTE 2.• SECÇÃO i7.' 

lll:c!\ETO N." 773 - de S d" Abril de 1851. 
Ahh· an .1/inisttTio do lmptTiv hum credito e.rtraordi

nar(o de 5. 500.jj::UOO para dn;pc:a:; com a Junta de 
llyui~nc Publica r Commi."'stio de Engenllei1·os no cor
rt nlt' t".l'tTcido. 

i\iio cousigunudo o IJcco·elo N. • 508 de ih de Sc
lf•Jnhrn de :1850 qmmtia nlguma para ns dcspezas com o 
JWSso:al tia .Junta til' IIJ'giene Puhlica, e da Commissão de 
[ng('DIIf'iros crf•ada Jlelo nwsmo Decreto~ \'isto que os 
fundos n'ellt• ron!'ignados d1~n·m rxl'lushamente applic~1r~ 
se ;1os tr~th;:lhos ma11~1·iat'S das ohrt~s ncccssarias 11ara 
melhor:utu·nlu tio ~·~lado ~;:milario da CatJital c OIIU'ilS Po
,·oaÇÜl'S ~o Imperio; c sendo de urgt~nte necessidade oc
corrcr an Jwgmnrnto d:1s gn.1tificações ma1·cadas em vir .. 
tude dn• di~posto no Art. 8. o do mencionado Uecl'('lO aos 
Emprt·~&ldos d'aqncllas duas Hcpnrtiçõcs, que se a chão já 
rm dl~·cti\·o cxercicio: Hei por hem, Tendo ouvido o 
Conselho de Ministros, na conformidade do§ 3.• do ArL 
4. • da Lei i'i. • 589 de O de Setembro ultimo, Antorisar 
o Ministm c Secretario d'Estado dos Negocios do Impe
rio a d1·~pendu com t'Sie nhjf~cto nO concntc exercido 
a qu;:mtia <lc cinco contos c I(Uinhcnlos mil réis, sendo 
2. ;uo.::-ooo com a .Junta d,, llygicnc Publica. e 2.íhO.)'j)OOO 
com a Conunissão de Engenheiros; devendo este credito 
cxlraordinario sct' opportunmncntc incluido na Proposta 
que h01ncr de sei' prcscnle no Corpo l.egislativo, pat·a 
ser dr·fiuitiramenoe approraclo. O Visconde de Mont'ale
grc , do Conselho <I' Estado, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro c Secretario <I'Estado dos N~gocios do 
hnr>crio. o tenha assim entendido, e faça executar. l'a
lncio do 1\io de Janeiro ''111 oito de Abril de mil oi
tocl•ntos cincocnla c hum ~ trigcsimo da JndcJwndencia 
~" do lnlJwrio. 

Cnm a Unhrír;, llr Ru;, l\1agestatle o lmpernclor. 

Vi.<rondt' dc• Mont'ai'!J'"t, 
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11151. 

w.uo H. PARTE 2.' :;u:çÃu 18. a 

IH\CUETO N." ;;r,- de 12 de Abril de 1851. 

Autorisa o ,llini8/1'0 e Srcntario d' Estado dos 1\regocios 
da J u.,·tira a despender no correu te exercicio mais 
11 qwmt ia de ~H. 53 0 .))i 127 com a C11pella lmpt'I'Ía{ 
,. Calhcdral do llio de Janeiro. 

Nfio S(>JHio sullidcnLc a quantia yotada no S 9., do 
Art. 3. o da Lei de Orçalll~"llto em vigor, pnra as des
pezns com a Capclla Imperial e Cathcdral do Rio de Ja
neiro , Hei por bem, de (~onfortnidade com o § 2. o do 
Art. lt. o da Lei N. o 58!J til' IJ de Setemhi'O de 1850, c 
Tendo Otn·ido o Conselho de Ministros, Autorisat· o Mi~ 
nistro c Sccrctnrio d'Estado dos Negocios da Justiça a des
pender, nlêm da <[twntia votada, mais a de26.51Wl.))'J127, 
do 'I'"' darit conta ao Cot·po Legislativo na sua primeira 
futut·a rcuui:\o. Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Cama
r;,, do l\leu Consdho, Ministro e Secretario d'Estado dos 
NPgocios dn .rusriç.1, assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. P<.1h1cio do Hio de Janeiro em doze de Abril de 
mil oito<:PHfo~ cincocnta e hum, trige~imo da lndepen
fi('IICÍ\1 c do lmpcrio. 

C•Jrn a n uhrica d1! Sua Mt~g<'slatlc o lmpc•·ador. 

Hu.<;:t·bio dt• f}uriro:. Cuitiultu Mafioso {amara. 
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DECRETO N.' ii5 - d<· 12 tle 1\ hril de 1851. 

Tratu(t·rt 1wra o Juiz J/unicljJa! da 1. .~ Vara da Ci'wte 
o prrparo dos 1Jror.cs80."' !Jttra entrarem em julgamento 
tNrante o lury, r a c.rf'CU(ÜO das sentcuras crhninacs. 

Hei por bf'm Ueae1:1r o seguinte : 
Art. [nico. Fira tran-.,!"Prida para o .Tniz Municiptll 

da )Jrinwira \";ua do ~lunil'ipio da Cin·t(! a atlrihuiçflo de 
Pfel'arar os processos para t'ntrarem em julgaml'nlo pe
rante o .Tury (Artigo tre7.t'nfns vinte c trcs do 1\cgula
mrnto num('ro C('Ulo f' ,-inll' de triuta c hum de .Janeiro 
de mil oitocentos qnarenltl P dons), c a cxccuc:ão das sen
trn~as rrimin:H'S; c rt~\·og:ulo o Artigo quarto do Dccrclo 
numero ('Pnto trinta c tn'!õi de lintc seis de Few~rciro 
do mesmo anuo. 

Eusebio de Quei•·o• Coitioho lllattoso Cnmnrn, do 
aleu (:oaselho. ~linistro c SPcn·wrio d' I~stado dos Nego
cios da .ru~ti~·a. a<:!'itn o !Pnha f'llfPtHiiiiO, I' f;u:a ext·~n
tar. l'alaciu dn Hif) dP .L111eiro ('111 doze de Alwil de 
mil OitOCI.'DlO!õi dncncnta f~ hntn, trigcsimo da [ndepcn
dlkia e do lmprrio. -· 

Com a flnhrica de Sna Mn~p~stadc o Imperador. 

Eu.<cbio de Qnciro; Coitinho Mattoso Ca11wra. 

---~-

IIECIIETO N." i i<; <I•· I~ de Abril de 1351. 

Autorisa o Credito SnpJdcmcntar de 1. 578.601.))132!! 
para o exercido de IS50- 1851 , na (árma 

r/11 Tabe/la que com rife bai:ra. 

Não •endo snfficicntes as quantias votadas no Artigo 
suto da Lei do Orçmnento •·igente, para as rubl'icas de 
Arseoaes de Guerra , Hospitaes, Exercito, Gratificações, 
Forragens e etapes, Presídio da Ilha de I?cr·nando, e 
Dil·ersas despezas c c\·cntuaes, Hei por bem, tendo ou
• ido o Conselho de Minislros na conformidade do § 2.' 
do .~rt. [J,o da Lei numero quinhentos oitenta c nove 
de uore de Setembro de mil oitocentos c cincoenta, An-



( 60 ) 

toristu o Ministro c Secretario t.I'Estado dos Ncgocios da 
Guerra a dcspcnd(•t' alêm tlas quantias \''Of<Hias para ns 
rCferidas rubricas a somma de mil quinhentos setenta e 
oito contos seiscentos c hum mil trezentos \'intc c nove 
réis, na fól'Jna da Tabclla annexa; devendo este Credito 
supplcmentar ser iuclnido na Propostn que hotn'CI' de ser 
presente ao Corpo I.cgislativo p:wa ser dcfinirivamcntc ap
provado. Manoel Felizardo de Sonsa c Mello, do Meu 
t:onselho, Ministro c Secretario d•Estado dos f\'egocios d<1 
Guerra, assim o teuha entendido, e expeça os despachos 
ncccssnrios. }>aJacio do llio de Janeiro em doze de Abril 
de mil oitocentos cincoenta e hum, tt·igcsimo da Inde
pcndencia c do Imperio. 

Com a Ruhrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Felizardo de Sousa e illelto. 

l'abella distributita do Credito supplcmentar autori
sado por Decreto d 1flila data para o exercicio 

de 1850- 1851. 

AUT. (). 0 DA LEI "i 0 555 DE 15 DE JUNHO DE 1850. 

§ O. o Arscnaes de Gncn·a ......•.• , . 
7. o l!ospilacs ..................•. 

10. o Exercito ............•........ 
1.2. o Gratifkações, forragens e etape. 
18.o Presidio da Ilha de Fernando .. 
20. o Diversas despezas e eventuaes .• 

38().524~813 
77.546.)'DOOO 

980 .152.)'D7GO 
47 .670~400 
10.040~690 
76.666.7,1)666 

Rs. 1. 578. 6011))329 

Palacio do Hio de Janeiro em 12 de Abril de 1851.
Jlanoc/ Felizardo de S01t-<t1 c lJlctto. 
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COLLEGÇÃO DAS LEIS DO IMPE!liO DO BllASIL. 

1851. 

T0\10 th. l'AUTE 2. a SECÇ10 19." 

• 
llECI\ETO N.' 777- de 15 de Ahril de 1851. 

Altn·a a ta:ra dos dirdto.,· das dtitas , morius c mada
pulüo•, que jVrem iiiiJ'Ortados nu 1'ctallws. 

lh•i por })('m , <'In lirtudc tia autorisaçlio confi:.~tla 
ao Gorel"llo pelo Artigo ~!l dn Lei N.• 369 de 18 de 
SL•h•mbro de 181.&5 , que os tlireitos das chitas, morins 
e madapolões, que fon·m importados ('lU I'Pt:llhos, sejão 
rrguh1dos p~"la TalH'IIa (jtW «'olll <'stc baixa , a~signada 
por .Jtwquim .Jo~t• Hudrigui'S TonTs, do Meu Cousclho ~ Se
uoulor do lnqwrio. 'linistro e S('tT('lario d'Est:ulo dos Ne
~:tocios da Fazt'IH!a , c Pre;id<.•ntc do Tribunal do Thcsouro 
Nacional, ()li C ;.Jssim o tenha cntcudido , c faça executar. 
l'alacio do Hio de Janeiro em quinze de Abril de mil oi
tocerllos cincocnta c hum , trigesimo dn Indcpendcncia e 
do llll}Jerio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

]'abellct para l"l'[JU{ar os dirtitos da:; ddtas , morius , e 
madapo!Ues ('IH rtlallws, a que .~c nfcrc o 

Decreto d('s/a data. 

Chitas em rnorim, panninho , uHulapoHío ou garraz, até 
3 •aras singelas de comprimento ... Vara quadrada :tJ)100 

Morius ordinm·ios ou madapolõcs li-
nos até duas ,·aras singelas de 
comprimento .. o •••• o o • o • o • • • • • >> 

Ditos entrefinos c finos, idem . . . . >> 

lladapolões cutrefinos , idem . . . . . . " 
Ditos ordinarios , idem. . . . . . . . . . . '' 

)) 

)) 

)) 

)) 

:tJ')065 
,)VOSO 
:tJ'l050 
.))'lO h O 
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As chitas, morins e madapolões que excederem o 
comprimento marcado nesta Tabella não serão conside
rados retalhos e paga•·ão as taxas da Tarifa. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Ah•·il de 1851.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

DECRETO N." 778- de I :i de Abril de I Si> L 

Crea na c,Jrce hunw Repartição com o titulo de 
C onladoria Geral da Guerra. 

Usando da autorisação concedida pelo Decreto numero 
quinhentos sententa e quatro de vinte e oito de Agosto 
de mil oilocentos e cíncocnla, Hei por bem crear na Côrte 
huma 1\cpartiçeo com o tilulo de Contadoria (',eral da Guer
ra, na conformidade do H.egulamento que com este baixa, 
assignado por Manoel Felizardo de Sousa e Mello, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Guerra, que assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do 1\io de Janeiro em quinze de Abril de mil oi
tocentos cincoenta e hum, trigesimo da lndependencia e 
do Independencia e do Imperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

llfanoel Felizardo de Sousa e Mello. 

flcyulrwzcnto para a Contadoria Geral da Guerra. 

TITULO I. 

Da organisart7o da Contadori'a Geral, sua ditisilo em 
Secrõcs, numero e vencimentos de srus Empregados. 

CAPITULO I. 

Art. 1.' A Con tadoría Geral da Guerra será com
posta de bom Contador Geral , Ires Chefes de Secções, 
tres f. 01 Escriptur·.arios , seis 2. 01 ditos ' seis 3. 01 ditos, 
seis li. os ditos , seis Praticantes, hum Cnrtorario , bum 
Ajudante do dito , hum Porteiro, hum Ajudante e dous 
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Cootinuos Os \·encimentos destes Empregados constão da 
Y*lla annexa. 

ArL 2. • Será llivitJic.la em tres Secções , dirigida 
eada huma por hum ChefP , sob a dirccção do Conta
dor Geral. 

Art. :\, 0 A' 1.~ Secção compete exclusiv::uncnte a 
tomada tle contas a todos os Emrwegados da Reparti
fio da Cuerra na Cürtc, c Pro,·incias, responsaveis por 
dinbriro-. , ou S~"IIPI'OS , c hem assim us dos Corpos do 
Elercito; e o exame das deSJ)(>zas feitas por conta do 
dito ~lini--terio em qlwesflllel' Hepartições. 

Art !J. o A 2. a terú a sen cargo a escripturação 
parcial do Arsrnal de (;ucoTa da Côrte , e a central 
de todo o lrnpe1·io, a organisaçfio dos Balanços e Or
~ameoto~ • e o f'Xprdientc dn Contadoria Geral. 

Art. 5. • A' 3.a compete o assentamento geral, os 
l'DBlH previos e ralculns de toda a despeza que se 
houver dco p~tgar, a liquidac:iio de diridas, c sua inscripção. 

c.\I'H n.u 11. 

Do Contador Grral. 

Art. r;,' O Contador Geral he o Chefe da Repartição, 
~ndo-lhe subordinados todos os Empregados , e he im
medilltamcnte sujeito ao Ministro da Guerra. 

Art. 7.• Seo·:\ substituído em seus impedimentos pelo 
(".llefe de Secção que for designado pelo Governo. 

Art. 8.' Compete ao Contador : 
S t.• Executar e fazco· cumprir os !l'abalhos designa

dos nos Arts. 3. 0
, IJ. 0 e 5. 0

, bem como as Ordens que 
lhe forem dirigidas pelo Governo. 

S 2.' Dar posse, e juramento a todos os po·ovidos 
lt05 em11regos da Contadoria Geral. 

S 3. • Mandar passar as certidões que lhe pedirem 
doe Livros, e documentos pertencentes á Contadoria Ge
nl , não havendo nisso inconveniente. 

S 6. • Deferir os requerimentos das partes dentro dos 
limites de suas attribuicões. 

S li,• Informar sobre propostas para a compra e ven
cb de generos, e sobre contractos que tenhão de ce
l.brar-se pelo Ministerio da Guerra. 

S 6. • Apresentar , no de\· ido tempo, as contas que, 
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tendo sido tom~das conforme o Art. 3. o, trnhfto flr. srr 
revistas no Thesouro Nacion~l. 

S 7. 0 Dar quitação, precedt•Julo Ordem do Governo, 
aos l'cspons;Hcis por dinheiro ou gencros , cujas con
tns não tenhão de seL' I'CYistas no Thcsom·o Nacional. 

§ 8. 0 Inspcccionar. ou mandar inspeccionar po1· Em
pregados de sua conliança a eseripturação das Estnçõcs 
suhonlinada:;; ao 'linisll~rio da Cuel'l'a, f! informm· o Go
Yerno do cs!ado em qne acha-la. 

S 0. 0 Aprest!ntm·, 1ws epochas dderminadas, os Ba
lauços, 01·çanwntos, distrihuiçücs de Cretlitos, e o cs
lado da liquidnçiío das dh·idas. 

§ tO. Hequisitar qunesquc1' csdarecimcntos, dirccta
mcnte fls respectivas Autoridaclf~s, 011 Empl'egados, á ex
ccpção dos Ministros c ConsPII.eil·os d'Estado, Tribunacs, 
Procunulor da Coroa , PreSidentes de P1·oviucia e Corn
mamlmllcs de Armas, de qur:m os mesmos serão exigidos 
por Avisos da Secretaria d'Est;~do. 

§ H. Lau<;ao· os depachos interlocutorios em todos 
os requerimentos tendentes ao expedienle ordinario. 

§ 12. Fixar , com approvação do Governo , o sys
tcma de contaiJilidade e cscripturação ()UC se deve se
gnit· na Contadoria Geral e nas demais Repartições da 
Guena , pondo-o em harmonia com o tio Thesouro Na
cional. 

~ 13. flcgularisar os to·abalhos das Secções e do Car
torio , d;mdo-lhes as COIH'cnientes instl·ucções. 

§ iá. Nomear os Empregados <JUe devem servir em 
cada Secção, os quaes serão subordinados a seus res
pectivos Chefes , c remove-los de humas para outras 
quando assim o exigir o serviço. 

§ 15. Fazer processar as Ferias, contas e outros do· 
cumentos semelhantes, que tenhão de se mandar pagar pela 
Pngafloria th~s Tropas da Côrte , c rcmette-las ao res
pectiro luspcctor (><11'.1 ordenar o pngamento. 

' . 
C,\Plll:LO TIL 

/)as SccfÜl'S • 

.Art. 0." Aos Clu·ft~s de Secção compete: 
§ 1. 0 Dirigir. <'"X:lminar c fiscnlisnr os tr:-~hnlhos pri

-r:-~tin"J" dr> <;;;(I:J<:; s('r~·fif'(;, 



S 2.• Sati~fazrr as infol'lllaf.'Õrs f'' i.~idas pelo Cmli;Hlor, 
~,·amrnte ao scn i~·o ti;•~ Seqücs a sn1 cargo. 
: S 3, 1111 Propor as medidas que julgarem Uc\'cr~sc ado. 

ptar p:na o regular andamcllto, c ('Xarto cumprimcnt:o 
dos trílh:•lho" d·~ 'JIIC sflo rPsponsaYcis . 

. \rt. 10. (h Clu•fes df' Sec~ão serflo substituídos em 
~us i nqwd i IIH'II to~ JW lo 'i 1.' Escriptu r:1 ri os. 

CAT'JITI.O 1\'. 

,\ri. li. O Cntorin h" o .\rchivo ~a Repartição do 
Fazrntl.1 tln 'liui:oterÍr) da (;unra, c nellc serão tfepositados 
~ l.iHo.; c papei::; linJos d(' todas ns Estações qne hou
urem de prc!-t:a contas. 

Art. I!. Ter:• p.:n.1 sr'U scn·i('o hum Cartorario, e 
hum .\jtl<lan!f' . 

. \11. t:L Ctlmrrlr' ao Cartorario: 
S I. • ler f'lll IH•a guarda to rios os Lirrns c papeis exis

tentes no .\rcbiYO, co !li a inrlica~·iio das I~staçõcs a que 
Jtf'rlenccrPm, c com os rrsperliw., in\'cntarios. 

S 2. 0 Organi~ar llurn indico alphaJ,ctico de todos os 
LitroS l' rilpr_•is eorlfi;u)os [I SU:l guan]a, C da tnatcria de 
que lralrio. 

S 3. o Fazrr lanramcnto de (o dos os Li\'ros c papeis que 
(or mister (•ntrp~:•r ans Clu•rr•s de Secções {I vista dl'S pe
didos fl·it.~s f'ln Protocolos. 

S .~." :'\5o cntrrgnr, H'lll ordem csnipta do Conlndor, 
l.ino. on pnpcl qur lwja dP ~a h ir da Beparti~·flo. 

Art. 1--\.. Üi Li' ros e p;qreis, que forem rcmoltidos 
ao Cartorario, scriio lançados em .Protocolo em que pas
sará recibo. 

Art. 15. O Aju~anle suh5liluirá o Cartorario em 
seus impedimentos, será com cllc responsavel pelo Archivo, 
o'o coadjuvarfl em to~o5 05 trnhalhos a seu cnrgo. 

C,\PIT(TLO Y. 

Do Pol"lril"o, Ajwlanle e Continuas. 

Art. 16. Compete ao Porloiro: 
~ 1.0 .\ gunrda da Conlndoria Geral, c dos movri!'; p 

ol~n.:i10 ";' ltPp.1rtiçiics, rpw rl're!Jrrfl por in,·enr:uio. 
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§ 2. • Responder pelos Livros, c papeis em serviço. . . 
§ 3. 0 Ter todo o cuidado no asseio dos moveis o clilll 

da Repartição. 
§ ,j.• Fechar o expediente , c scllar os papeis que 

levem scllo. 
§ õ.• Prover do necessario as mesas dos Empregados. 
§ 6." Receber e arrecadar os Livros , Officios e reque

rimentos que lhes forem entregues, e dar dcslino ao ex
pediente que sahir da Contadoria, depois de feito o com
petente lançamento no Livro da porta. 

Art. 17. O Porteiro não permittirá o ingresso nas 
salas de trabalho da Contadoria a nenhum individuo que 
não for empregado della, salvo indo ahi de ordem do 
Ministro, ou a chamado do Contador para dar explicações 
sobre negocias em liquidação. No Cartorio be inteira
mente vedada a entrada de pessoas quo não forem em
pregados da Repartição. 

Art. 18. O Ajudanto do Porteiro o coadjuvará em 
tudo quanto está a cargo deste. , 

· Art. 19. Os Contínuos são immediatamcnte sujeitos ao 
Porteiro, c obrigados a cumprir as ordens que lhes di
rigir sobre objecto oe seu serviço. 

TITULO U. 

Da escripturação, contabilidade e fiscalisação da receita e 
despeza do Arsenal de Guerra da C6rte. 

CAPITULO J, 

Dos Escrivães do Almo<J:at~(ado: 

Art. 20. Os Escrivães do Almoxarifado são os Fiscaes, 
JIOf parte da FazeodllNadonal, nas respectivas Classes. 

Art. 21. Terão, para os coadjuvar, h-um Amanuense 
em cada Classe, e serão por elles substituídos em seós 
impedimentos. · 

Art. 22. Compete aos Escrivães: 
§ 1. • Assistir a tod•s as entradas e sabidas de generos : 

e objectos manufacturados, não consentindo· quo nenhum 
se receba, nem despenda, sem despacho do Director. 

§ 2." Fiscalisar, e fazer o lançamento da receita e 
dcspcza do Almoxarifc. 
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•-S.;J 0 E1trnhir os Conhl•c,imcnlus de gcncros) e fazer 
.. JIIIflr• escripturação de suos Classes. 
f_M 4. • Escripturar. os L~ros map~as d~ Al~noxarifado. 
:·- Art. 23. A escnpturaçao de receita sera fc1la em hum 

a6 Lino, mas a da dcspeza o serú em li nos duplicndos, 
e. por mczcs alternados, pnra que no principio de cada 
IDel St"ja rcmcllido o que ~en·io no IJIL'Z nntccedcnlc, c 
M procclla aos ncct•ssarios exames. 

C.\I'JTCLO 11. 

no Esrrit-no das Oflicinas. 

Art. 2~ O Escri1·ão das Oficinas terá para o coadju-
ar os Amanucnses que forem nccessarios . 

.\ri. 25. Compete ao Escrivão: 
S 1. • A c<eripluração da receita odespeza,das Officinas , 

- qoe debitarà cada buma pela matena prima, ou ou-

É
objcctos que cada hum dos Mestres receber do AI
rifado, ou de outras Oficinas, e creditará pelas obra; 
entregar manufacturatbs, ou concertadas, como pro

de taes ma lerias, com declaração dos preços por 
;- qee ficão á Fazenda Nacional, addicciunado o custo da 
... d"obra. 
r~ 2.0 Balancear no fim de cada me1. a conta de cada 
f ... das Oficinas, a fim de verificar-se o saldo que nellas 
~ .... existir. 
'.-li 3. • Fozer os pedidos de gcneros para cada h uma das 

Odícinas c as guias de remessa de ol,jectos manufaclurados. 
ArL 2fl. Estes trahalhos serão fiscalisatlos pelo Vice

Direetor. 
Art. 27. Para o dcsempenl:o deste serviço haverã na 

V"--Direcloria hum Livro de Talão impresso para cada 
Ol&eioa, para se escripturarem os pedidos ; e cortado hum 

, ~::mento, para servir de documento de despeza ao 
~.·.·.. "f•, IM:ará. registrado outro semelhante. A escriptu-
~ deLito da Oficina respectiva será feita á vista de 

.' , ou Conhecimentos passados pelos Escrivães do Al-
oiiii!IIArifado, augmenlando-se-Jhe no fim de cada mez a 
~ncia dosjornaes dos operarias. (Modelos n."' 1 e 2) . 

.&rt. 28. Igualmente , haverá outro Livro de Talão 
..,. ., Guias d•• rcm<•55as dt• ohjectos das Officinas para o 
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Almoxarifado (Modelo n. o a). A desrczu das Ollicinas se«. 
cscripturada conforme o ·Modelo n.' 4. f 

Art. 29. llavcrit ern cada Offirina bum caderno para 
recibos dos objectos manufacturados que fornecerem· it outra 
Officina (Modelo n." 6). Estes recibos serão apresentados 
ao Vice-Director, a fim de fazer-se descarga á Offlcin!J 
respectiva (Modelo n." 7), o carregar em receita iHJUclla 
a quem forão fornecidos os objcclos (Modelo n.' 8). 

CAI'lTl'LO 111. 

Da receita do .llmo.rari(ado 

Art. 30. O provimento dos armazens do Arnoxarifatlo 
serà sempre feito em satisfação aos pedidos das Officinas c de 
quaesquer outras Estações milihan•s, ou em cumprirne~to de 
Ordens superiores para cerlas c d!!tulhad;.Js oLras, ou pnra 
fornecimentos de precaução, precedendo annuncíos, pro-
postas, ajuste c acceitação de preços. .._ , 

Art. 31. Quando os pedidos furem feitos rwlas Offid-. 
nas, deverão rontcr a declaração da quantidade o qual~_ ... 
dade do gcnero, e da nppJícn~·ão que de,·erú ter, c, authcn
ticatlos pelo Vico-Director, serão romettiJos ao AlmoxariCe-. 

Art. 32. Com a declaração do Almoxarife (precedeu® 
informação do Escrivão da respectiva Classe) de cxistihhb 
nos Armazens os objectos exigidos, serão estes fornecidos 
por ordem do Direclor lançada. no pedido, declarando li 
Escrivão o custo de entrada de cada hum dos generos que 
se podem fornecer. 

Art. 33. Nã«i havendo nos Armazcns taes objectos, 
assim o dcclarafá ó Alm'oxarifc ; e o Director ordenará a 
a compra, por despbCflo··.Jançado no mesmo pedido. 

Art. 3~. Eflectueda a compra, seguindo-se para isto 
o mcthodo do que se acha em pratica , o vendedor apre
sentará os ol>jecto!r'. ~prados, e a respectiva conta; . 

Art. 35. Juntando-se a conta ao pedido, ordétlaR'Iilõ 
Director que, recebidos os objectos na respectiva Clatllllc ;rt~o 
earreguem em receita ao Almoxarife. Este despacho ·~ 
lançado no alto da conta. 

Art. 36. Examinados, ·conferidos com as amostras, 
pesados, ou medidos os generos comprados, declarará o 
Almoxarife, na e<>nta , que recebeo taes objectos , em tal 



-tr~IaZl!m, de tal Clas.-c, sendo esta lh::cli.lração ;.wthcnti{'atlt~ 
9B'o \"icc-Dircctor, em cuja presenç.n se pruccdco no ex<• me. 
s~~ · Art. 37. Carrcgndos os gcneros em receita ao Al
a.oxarife, cxtrahirá o Escli,âo immediatamcntc o respectivo 
Conhecimento, notanllo em seguimento de catla arLigo o 
.~usto e a import:wcia total, c o rcmcttcrú á Dirccturia, 
'blm todos os docunwnlus relati\Os, 

.:\rl. :JS. Autbcntic;ulo o (onhccimcnlo com o ~ 
Yislo~ do Uirel'lor, scri1 t~Hicialmcntc rcmcttitln <Í. Con
tatlmia Geral da Guerra, com todos os Uot:unwnlos, para 
nclla prnt:cdcr-sc aos C\HIIH'S liscnes, ú competente dassi
lirólt;âo, c csrriptura~·iw, l' dar-~ c lhe o destino C.0111pclcnlc 
a fim de !'icr (Wt;o. 

Art. 3U. Esta rc·nwssa scri1 feita diuriamcnl.e, em 
bolso fechado, sendo os Conhecimentos acompaulwJos de 
huma.relação nominal dos t:rcJurcs, numeras, classes, c 
impoibncias. 

Arl. .\.0. l"ltirnat!n o prore:-;~o, serão os (loeumcnlos 
_,de\Ohidus ao Ui redor eom a H·lat;ão que os acompanhou; 

} 'JK'Itas as notas !'Oil\'L'niPrJt~·..:, e tl'fãn o:-> Conhecimentos 
:l_·~ COOII'l'tcnle dc.-tiun. 
~ Art. l-1. Os pedi1lns S!•rUo organisados por tal fórma 

que em t'atla hum se Colllenhfio unicamt~nte os o!Jjt~etos 
... ati,os a hum Conhceime11lo, de\'cndo ser rcfornnulos 
~t1ÍIIIIS as HZCS que esta circum..;tanciJ se nüo der; Je sorte 
'fllltae hum Conhecimento possa ter sitio originado por mais 

~ '1te hum pedido, mas I.Jum só pm.liJo não possa dar origem 
~ 'dous, ou mais Couhecimentns. 

Art. !t-2. As compras de ohjectos precisos pnra oLras 
militares do Arscnol, scni~·o das Fortalezas, Quarteis, e 
outras Estac;ões militare!', Je que se deva dar Conhecimento 
rm fórtna ao fornecedor, com os ·.·quacs obtenha seu pa
gamento, seguirão a mardw c proce~so tstabclcciJos para 

• os pedidos das Officinas. 
ArL 43. Quando se houver de ·satisfazer a pedidos 
rovineias, c não houver no AlmoxariJo todos os 

necessarios, o Director solicitará tio Go\'Cfno au
o para a compra dos que forem precisos, e, á vista 

, expedirá tantos ordens, quantas forem neccssarias 
pan que em cada bumn se contcnhão unicamente os ohjectos 
relativos a cada Conhecimento; c ncssa5 ordens citará o 
Ayj50, que autorisou a compra. 

Art. H. Se a compra [ur [cita em yirtudc do Con-
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traclo, ser•i este, depois . de approvado , rerne!lido, pai' 
copia , á Contadoria Geral; o nos Conhecimentos em fórmp' 
se fará rcfercncia ao Conlracto. ·) 

Art. fo5. Quando, em virtude dA ajuste, Contracto ". 
ou Ordem do Governo, o ~agamento tenha de se vcri6caft, . 
em Letras, se fará disso declaração no Conhecimento. A.,. 
Letras serão pa>sada< pelo Secretario do Arsenal, e rernet: 
tidas com Officio do Direclor á Contadoria Gerul, conjuncta
mente com o Conhecimento c os documentos que lhe forem 
relativos, c averbado ahi o Conhecimento, será archivado, 
devolvendo-se os documentos de receita do Almoxarifado. 

Art. 46. O acceite e pugamento das Letras depende 
de Ordem da Secretaria d'Estado. 

Art. 47. As obras manufucturadas nas Officinas, como 
producto das ma terias primas por ellas recebidas, serão rc
mettidas com a competente Guia ao Almoxarifado, e car
regadas em receita á vista da declaração de recibo do Al
moxarife, e do despacho do Director; exlrahindo-se Conhe
cimento para legalisar a dcspeza da Officina. 

Art. 48. Os objectos de armamento, equipamento , 
e quaesquer outros entregues pelos Corpos do Exercito, ou 
remettidos das Províncias, serão carregados em receita ao 
Almoxarife pelo valor que se lhes arbitrar (attendendo-se 
a seu estado de conservação), e á vista das Guias, Conhe•. 
cimentos, ou facturas que os devem acompanhar, e da 
ordem do Director. 

Art. 49. Quando Iaos objcclos tcohão de ser con
certados, serllo, depois de avaliados, carregados em re
ceita, expedindo-se Portaria á Vice-Directoria para mandar 
recebe-los, e proceder. ao concerto, seguindo-se depois o 
processo adoptado para com as obras manufacturadas no 
Arsenal. '•· 

CAPITULO JV. 

Da despeza do Almoxarifado. 

' Art. 50. O recibo do Mestre da Officina , laoçad01 
no pedido , o a declaração do Escrivão rcpectivo , de qllf 
os objectos fornecidos lhe forão carregados em receita , ser-t 
virá de documento de despeza do Almoxarife , precedendo 
o despacho do Director- Carregue-se em despeza.-A' sa
bida , bem como á entrada dos generos deve sempre as
sislir o Vicc-Dírcctor. 

• 
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_;,.. .., Art. 51. Ü:i recihns de gencros, mnnufacturas, c 
~ . .....,_ ohjedos entres nos Agentes elos Corpos, Almoxa-

• do llospit~l c das Fortalezas, <Vc. , serão passados 
pedido que se houver rei lo de toes ohjectos. al~m do 

~ ... essignnrem no respectivo Livro. 
' i 1 Art. 52. Aos Corpos do Exercito , que tem Caixas 

.. administração de fardamentos, somente se fornecerão tacs 
objedos á vista do Ordem do Governo , extrahindo-se im
mediatamcnte a conta de sua importancia , que será re: 
mellida á Contadoria Geral, com declaração da data da 
Ordem. em \'Írtudc da qual o fornccim11nto teve Jogar. 

Arl 5:1. Igual proct>tlimrnlo lunrerá , quando por 
Ordem do Ministcrio do Guerra se fornecerem alguns obje
clol a outros ~linistcrios. 

Art. 5\.. Os Conhecimentos, ou Guias do generos , 
muoitões, armamento , c outros artigos -·bellicos , e de 
quesqutr ohjeclos remetidos aos Arsendes, ou Armazens 
das Proyincias, sl'Tão passados em quatro vias pelos Es
eritãcs 41c .\lmo:tarirado, c pela Directoria se rcmetterá 
a primrira i1 Srcrt>taria ti'Estado para ser enviada ao Pre
sidente da Pro,·iueia, e a segunda ú Contadoria Geral, 
acompanhada da copia do Termo de contracto reito com o 
conduetor do taes oltjctos; a terceira seril entregue ao con
olaetor, e a quarta ficará archivada no Arsenal. ... 
L · CAPITULO V. 

1M "'""pra de generos para sustento e curativo dos A pren
di:es menores, Africanos livres e Escravos da 

': Naçdo, e das df:spezas miudas. 
t .;: 

Art. 55. O rornecimcnto de viveres, medicamentos 
e dietas será feito por contracto por trcs, ou seis mezes, 
olependente de approvação do Governo. 

. Art. 56. Os vales passados pelos encarregados da re
', .. Áiilfeio de tacs objcctos serão entregues aos fornecedores, 
._,~«>rlados de Livro de Talão, e rubricados pelo Vice
.. ~r, e servirão de documentos ás contas que devem 
M uentar na Contadoria Geral para poder ter lugar o 
,......ento. · 

• . Art. 57. As despezas miudas reitas pelo Agente de 
_,pras com a consignação recebida no principio de cada 
111e1 serão processadas c classificadas na Contadoria Geral , 

• 
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n. vista da conta corrente, c dos tlocumentos c \'nlc~ que 
deve ahi apresentar, o tomada a conta, serà remcttida ã 
Pagadoria das Tropas para arrecadar o saldo, c entregar 
n consignação do mez seguinte. 

CAPITULO VI. 

Tias r>brn.< manufacturadas {óra do Arsenal 

Art. 58. A nenhuma pessoa se entregarão costuras 
sem guia, ou bilhete Jlass:lllo pela Vice-Dircctoria , nu
merado e cortado de Talão, em que se declare o numero e 
a qualidade das peças que dcverü receber, c o prazo para 
a entrega Jellas. 

Art. 59. Entregue o numero de peça• constante do 
bilhete, serão estas conferidas á snhida, c fica rã em poder 
do Porteiro o hilhete para a conferencia da entrada. 

Art. 60. Tiecolhhlas ao Arsenal a!! costuras, pas~;ará 
o Mestre da Oficina de Alfaiates no proprio bilhete re
cibo, declarao tio o numero de peças que recebeo; c, apre
sentado o bilhete ao Escrivão das Officinas, será conferido 
com o Tuliio, e, postas as competentes notas, remettido 
á Directoria para serem enviados á Contat.loria Geral, en· 
tregando-se á parte hum cartão com o mesmo numero do 
bilhete. 

Art. 61. A remessa il Directoria será acompanhada 
da relação dos nomes dos donos dos bilhetes, numeros 
destes, e sua importancia, c assignatura do Escrivão. A rc...r.. 
mossa ã Contadoria Geral será feita pela maneira determinada 
a respeito dos Conhecimento em fôrma do Almoxarifado. 

Art. 62 O pagamento de taes bilhetes se ctfccturá, 
quer na Pagadoria das Tropas, quer no Arsenal de Guerra , 
em dias detcrmidados em cada semana, e precedendo an
nuncios. 

Art. 63. O pagamento se fará apresentando a parte 
o cartão numerado, de que trata o Art. 60, sendo nesse acto 
.interrogado o seu nome, e a quantia que tem de receber, 
e examinando-se se as respostas combinão com o quo. 
se acha mencionado no bilhete. Os bilhetes pagos serl~ 
notados pelo Escrivão do Pagador, e por este apresentados 
na Pagadoria das Tropas para prestação de suas contas. 
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CAPITL'I.o \"li. ·-r-•. Das Ferias dos Opentrio,ç. 

Art. 6\.. As Ferias serão formuladas nos dias L o e 
16 de cada mez, e assignadas pelos Mestres, depois de con
h'idas e rubricadas pela Yice-Dircctoria, serão rcmcltidas 
pelo Director ll Contadoria Gemi. 

Art. 65. Os Apontadores do Arsenal terão tantos 
Lirros, quantas forem as Officinas quo cada hum houver de 
epontar, e nelles serão matriculados todos os opcrar~os ~es-

. pecthos , mencionando-se ulêm do nome , naturalidade', 'e 
residenda de cada hum , a data de sua admissão , a ord,~rn 
... o mandou admillir' o jornal que lhe ror arbitrado. 
a licenças que obtil·er, r as faltas que commcller. 

Art. 66. O ponto se fará por meio do cartões ou 
chapas de metul, ou madeira com a designação díl Officina, 
e numerados srguidamenle F..;;frs carlüt.•s !'crilo pelos opc~ 
nrios enlrf"gucs no" :\lt'c;lrr..; no arlo 1la Plllrada para as 
Ot&cioas. h!ila a rhauHllla pt·los ..\ptwlatlores, ser;\ ron
lerülo junto com os r:utõt•s apresentado-. pelos 1\festrcs, e 
restituídos aos operarios no acto da sabida , ,-erificando-se 
lllim a sua ))frscnço em todo o tempo do trabalho. ' 

Art. 67. As Ferias dos Patrôcs e Ucmriros Jc Es
f_ aleres dos Fortalezos St?1iio nnlhenticndas pelos Comman
'~ JIMies das mesmas , a do I.aboratorio PJTOlechnico pelo 
~~--~Oiicial encarregado dcllc, e com cll<1s ha\·cnl o uu·smo 
: ,. F l.f o. 

t:.\ rnn.o \'111. 

Disposições communs aos (apitulus a11teredeutes. 

Art. 68. Quando a atnuencia de trabalhos o exigir, 
~ ~ Go,·erno nonu•ará hum , ou mais Officiaes do Exercito 
k 11ra servirem de Ajudantes ao Vice-Director, e deseinpe
t ,1t em o serviço que este lhes determinar. 
<, "" Art. 69. Fica abolida a pratica de se passarem se-
~· ..... vias do bil~etcs de costuras, c de Conhecimentos em 

: ..... do Almoxarofado. ,._.,... 
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TITULO 111. 

CArJTULO UIUCO. 

Art 70. Ncuhuma ordem de despeza serã eft'ectuada na 
l'agadoria das Tropas , nem expedida ao Thesouro Nacional, 
sem que precedentemente teuha sido remettida á Conta
doria Geral para sct· uhi notada. Exceptuão-se desta re
gra os wncimentos mandados uhonar a Officiaes que mar
t:hão, ou embnrcão em seni~o 

Art. 71. Todos os Empregados de Fazenda da Re
parti~ão da Guerra serão nomeados pelo Governo, inde
pendente de J>roposta dos Chefes. 

Art. 7:!. Os Empregados da Repartição da Guerra, 
em CJUe concorrer a necessaria aptidão, serão nomeados 
1mra os lugares da Contadoria Geral segundo a sua ca...: 
tcgoria. Aqucllcs lugares porêm que na organisação li" 
careru ,·agos serão preenchidos por concurso , á excepção 
dos de Contador , Chefes de Scctão , Cartorario, Porteiro 
t~ seus Ajudantes, e Contiuuos. 

Depois da organis:u;ão somente serão providos por coo· 
curso entre todos os seus pcrtendentes os lugares de quartos 
Escripturarios e Praticantes; o de Contador será sempre de 
escolha do Gorerno, e todos os outros proridos por acces~& 
tlos Empregado~ de inrerior rategoria segundo seu mereci:' 
mento, applicação ao serviço e antiguidade. 

Art. 73. O concurso será feito conforme o que so 
acha estabelecido pelos Regulamentos do Thesouro, e as 
habilitnções exigidas 11elo Art. 45 do Decreto de 20 de 
Novembro de 1850. 

Art. 7 h. Todos os Empregados da Contadoria Geral 
serão nomeados por Decreto Imperial. Exceptu3o-se os 
Praticantes, os Ajudantes do Cartorario e do Porteiro, e 
os Contínuos, que o serão por Portarias do Ministro da 
Guerra. 

Art. 75. As licenças concedidas aos Empregados de 
fazenda do Minbterio da Guerra importão sernpre hunia 
leducc;:ão em seus vencimentos. Este desconto será da quinta 
parte do vencimento até Ires mezes de licença; da terça 
l'artc por mais de Ires mrzes até seis ; e de metade por 
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mais de seis mezcs até hum anno, cessando d'uhi por 
llianle lodo o vencimento, 

Arl. 76. As aposentadorias dos novos Empregados da 
C<>nladoria Geral serão reguladas em conformidade do Art. 
57 do Regulamento do Thesouro Nacional. 

Art. 77. Os Empregados de Fazenda despachados, ou 
remO\·idos de huma~ par a outras I,rovincins, ou mandados 
em Commisscio, perceberão h uma njmla de custo para as 
despezas de transporte. 

Art. 78. Nenhum Empregado da Contadoria Geral 
poder~ ser procurador de partes, ou encarregar-se do des
pacho tle seus requerimentos. dar-lhes conselhos, ou normas 
tio petições; nem por si , ou interposta pe~soa tomar;í 
parte em qualquer Contracto da Fazen<la Nacional, tanlo 
na Repartição da Guerra, como em qualquer outra, sob 
pena de demissão. Da prohibitilo de procuradoria, ex
ceptuão-se os ncgocios de interesses dos ascendentes, ou 

:~dacf:ndentes, irmãos, ou runhatlos dos Empregados, fóra 
c 4M casos de deverem S<'f por estes t,)pspadwflos, ou ex-

pedid 
! ~;1. 79. No raso de extinrtiio de alguma Reparti
~o de Fazenda «..o Alinistcrio da Guerra , passarão scu!õl 
Empregados a ter exercicio na Contadoria Gerol , ou em 
outra ltepartição que pelo Governo se determinar, c só-

i"~ .-ente, tendo exercício, continuarão a perceber os vcn
,i•entos que tinhiio. 
's'll• Art. 80. Os Empregados do quaesquer Secções da 
~laria d' Estado , que passarem a fazer parte da nova 
Cootadoria Geral , continuarão no gozo dos privilcgios, 
ilenções c garantias, quo lhes concedem os Arts. 33 c 
a do Regulamento de 20 de Ahril de 18-l.\. , e aquclles 
que entrarem na nova organisação, e ficarem prcjudica
iles em seus 1'Cncimentos, continuarão a perceber os quo 

k lúlhio até que lenbão accesso . • ·~ i Art. St Haverá em cada Estação de Fazenda do 
'" lliuilterio da Guerra hum Livro , no qual os Emprega-

.._ usignarão os seus nomes ás horas marcadas para co

.-pr e 6ndar o trabalho , contando-se huDJa falta ao 

.. aio comparecer para assignar-se á hora determinada, 
!18 ••• se ausentar antes de tempo , a 6m de se lho fazer 
H .ordenado o desconto correspondente ás que tiver sem 
-li•o justificado. 

Art. 82. O~> descontos ,ff.~ ordt•mH1os tlos Empn•ga~Jus 
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que faltarem sem motivo justificado, a JUIZO de seu Che"i 
fc, revcrteriío em beneficio dos Cofres do Estado. 

Art. 83. Os Chefes superiores das diversas Reparti-, 
ções de Fazenda do Ministerio da Guerra tem o direito; 
de advertir e rcprcbcnder particular, ou publicamente, ll 
mesmo de suspender por tempo que nã.o. OJceda a quinz& 
dias , aqucllcs de seus Empregados em quem acharem 
negligencia, ou falta; dando conta no .Governo, quando 
cntendíio quo devem ser corrigidos por meios mais severos., 

Art. 8~. No caso de desob~~i~~çia fotmal, poderão 
com ce!rtidiio do Continuo autoar os Empregados insubor~ 
di nados, reme !tendo o auto ao Juiz competente para lhes 
mandar formar culpa. 

Art. 85. O Empregado suspenso nos casos dos Arti• 
gos precedentes perderá lodo o vencimento durante a 
suspensão. 

Art. 8G. As disposições dos Arts. 71, 75, 76, 77, 
78, 81 , 82, 8:3, 8.1- c 85 do presente Regulamento são 
applicaveis aos Empregados de Fazenda de todas as Re
partições suhordinadas ao Ministerio da Guerra. ~ 

Art. 87. O Governo be autorisado a reformar oj 
Artigos deste UegulamCnto que não versarem sobre o nu~· 
mero dos Empregados, seus vencimentos, aposentadorias, 
e penas r(UC lhes süo impostas. 

Art. 88. l"ica extincta a Contadoria do Arsenal de 1 

Guerra, passando seus Empregados a fazer parte da Con~ 
todoria (~cral. 

Art. 80. O pessoal da Pagadoria das Tropas da Côrte 
constará do hum Jnspcctor, hum 1.0 Official, dous 2. 01 

ditos, lrcs Amanuenscs, hum Pagador, hum Fiel , hum 
l)ortciro c hum Contiuuo. No caso , por~m , de ser au
gmcnlaJo o numero dos Corpos da guarnição da Côrte, 
ou de rc\'ertcrem para a l,agadoria o~ pagamentos d'i 
dcspeza do Ministerio da Guerra, que ora são effectua
tos pelo Tbesouro, o Governo bo autorisado a augmen~ 
dar o numero dos Empregados, como convier ao serviço~ 

Art. 90. l'icão cxtinclas as duas Secções de Conta~ 
hili•lade da Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra. 

Art. 91. Ficão revogadas as disposições em contrar.io. 
!'alado do Rio dc.Janeiro erro t 5 de Abril de 1851. 

.1/(!IÚJe{ Fcli=tordu de Sousa c illello. 
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! ,J'eklla dos Empregados da Contadoria Geral da Guerra c seus 
: ordenados , a qu• se refer• o Art. 1. • deste 

rJ:.. Regulamento. 

'i,olldor Geral. .. • . .. . • . . • . .. . . .. . . .. .. 3. 000~000 
· Chereo de Secç~o.. .. • . • . • .. . . . • • • • .. . .. 2. ooo;mooo 

t.• Escripturarios...................... 1.600<1);000 
t" ditos.............................. 1.200;,t;>OOO 
3." ditos .. . • .. • . . . . . • .. . . • . . • . .. • . . .. 800<1);000 
.t." ditos.. .. .. .. • • • . . .. • • .. • • .. . . . • . • • 600<1);000 
Pnlieutes .. .. .. . • . .. . . . . .. • . • • . .. . • . . 360~000 
Cartorario. • • • • .. • .. • • • . • . . . . • • • • • . • . • • 600<1);000 
Ajudante do dito....................... 480<1);000 
Porleiro. . • • • . . • • . • . . • • • . . . . • . • . . . . • . • . 600.)'t000 
Ajudante deste. .. . .. . . .. . . . .. . .. • .. .. .. 480.)'t000 
Contínuos ••••.••.••...••••.•.•••• , . • • • 360~000 

• 
' • 

Palario do Rio de .Janeiro em 15 de Abril de 1851. 

Uanoel Feli%11rdo de Sousa e blello • 



MODELO: 

,, ., 
Para tal ohjecto. 

,. 

A OFFICINA DE CONSTRUCÇÃO 

Precisa que a 2.' Classe do .4/moxari(ado forneça o seguinte: 

11 11 

Quatro duzias de serra de perna a .. 11 li 
f-· 

Dez tahoas de canella pa·eta a . ..... li 11 
--- -· 

Seis páos de prumo a . ............ li 11 

Dez pranchões de vinbatico a . ...... li lJ 
f-· 

li 3 
f----------------- ---

li 3 --
3 li 

lJ 3 ... 

3 3 
--

li li 

li li 

3 li ---
11 li 

Vice-Dircctoria do Arsenal de Guerra da Côrte 15 de Janeiro 
de 1851. 
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' 

Para tal ol!je'tto. 

A OFFICINA DE CONSTRUCÇ,i.O 

PrtciJa qut a 2. • Classe do .-1/moxari(ado forneça o seguinte: 

li li 

Quauo duzias de pernas de sena •• 5~ 20l)OOO 

bn taboas de canella preta ....•.•.. 2~ 203000 

Seis páos de prumo •••......••..• 50;'1000 3~ 

Dez prancbões de \'inhatico ••••••• 40;;1000 400;'1000 

li li 

li li 

li li 

' ' li li 
' 

~: li li 

l li li 

~ 11 

I ~ :ti 11 
. . 11 li 

·~ ~-Ji~Dircctoa·ia do Arsenal de Guerra da CUrte 15 de Janeiro 
.IS!ít. 

O Mestre 



18Sl. 
~~neiro. 

ló 

7 

~o 

lO 

• 
ló 
20 

MODELO N.' 2. 

RECEBEO A OFFICIN.\ DE 
CUNSTRUCÇÃO. 

1\lateria prima existente em 
31 de Dezembro p.p........ . . . . . . . . 8008000 

Recebeo este mez a seguinte: 

4 Duzias de pernas de serra ..... 
JO Taboas de c.a.oella preta ...••. 
6 Páos de p1·umo ••••••••••.••• 

10 p,·ancbões de vinhatico .••••• , 

á8000 208000 
28000 208000 

á08000 3008000 
408000 4008000 

1-·-
l.MOSOOO 

Jornaes dos opera rios.... • . . • . • • . • • 4008000 
1----- 1.9~08000 

RECEBEO A OFFICINA DE 
1-'EltREIUOS. 

!Uatcria prima existente em 
em 31 de Dezembro p.p..... . . . . . • . . 6008000 

Recebeo este mcz o seguinte: 

lO Quintaes de ferro............ 108000 
4 Toneladas de carvão de pedra. 148000 
2 Quintacs tlc !erro............ 128000 

1008000 
1>68000 
2;sooo 

lmportancia dos jornaes dos 
7808000 

oper:!rios •..•...••.•• ·•.•••• • • • • • . . . 3208000 

A OFFICIXA DE ESPIN
G.AUDEIROS. 

Recebeo este mcz a seguinte: 

!Uatcria prima exiskntc em 

----

31 cJc Dczcmhro p. p.. . • • . . . . . . . . . • . 2008000 

50 Espingard:1s de adaru1c 17 p:-tl'a 
concertar ;J, .••••••••••••••• 

2 >led;clas deaw;r.e doce •.••••. 
30 ArTobas de canão de pedra • , 
30 Ditas cJc di lo cJito .. ,, ....... . 

Inrp01·tancia cJcs jornacs dos 

8$000 4008000 
rsoou :zsuoo 

200 V8tJOO 
200 osuoo 

1----
714$000 

1.1008000 

operarias. o o. o. o o •••••••••••• . . . . •• 2448000 
1----- 9!!88 

-----
.\ tnmsportar o ••••••••• , ••••• , • o. 3.!)tJRflOOO 



~!OH ELO 

A OFFICINA DE CONSTRUct;Ão 

fl1'1Wlf" pora a t.n ClasSe do Almoxarifado o seguinte: 

1--------------- I ~~ I !i __ 
Quatro rep~ros a Ouofre de c. e 12 a., 150~000..!j ~ 

Tl'es ditos a o': to-de dito 24 a ••• -~· -180~000 ~- ~ == 
Dons d1los a thto de d1to 6 a....... 170:t;OOO I :;; 
-------------------'----

;1 I l) ------------,---;;--,-- ~--

------------,---;;--,--;;--
I 11 I :~--

-----------,---;;--,---;;--
------------------,---;;--,---;;--
-------------,---;;--,---;;--
---------------,-- ~--,---;;--

1----------------.----------
I ~ I ~ 

Yice-Directoria do Arsenal de Guerra da Côrte 10 de Janeiro 
de 1851. 



N." 3. 
1 Processada, can-egue-sc ~~m receita. 

Secretaria do Arsenal de Guerra 
de de 185 

Secretario D;rcctot• 

A OFFICINA DE CONS'fRUCÇÃO 

Rnurttr pat·a a 1.' Classe do Almoxarifado o srguinte: 

~ . ~ 
---------------------- :--~---

Quatro reprros a Onofre de c." 12 a. 150ii~OOO 600~QOO 

r·----~----------- ----------.---
Tres ditos a dito t.1e dito 24 a ...... 18~000 5\0~000 

' r·------------------. ..,...-- _'":"""" ___ 
Dota ditos a dito de dito 6 a •.• •• : . 170;!000 310~000 . ------~--

~ ~ 

---------------------- ------:--
~ · .. :ti 

----------------- ----------
' ;; :ti 

----------
() li 

----------
• ~ :ti . ----------
J ~ ~ .. 
.; -··---------

~ li 
--- ---·-------

~ ~ 
----- -----

I li :ti 
----------

~ 

:ti :ti 

Vice-Directoria do Arsenal tle Guerra da Côrte 10 lle Janeiro 
de 1851. 

O Escrivão 



!tlODEW N.' 4. 

1851. 

Janeiro Despendeo a Officina de Cons· 

trucç3o o seguinte: 

lO 4 Reparos a Onorre de c. e 21 a 808000 3208000 

• 3 Ditos ditos de dito 24 a ...... 1008000 300~000 

• 2 Ditos ditos de dito 6 a •.• , .•• 90~000 1808000 ---- soosooo 
Despendeo a Offidna de Fer-

reiro o Sí'guintc: 

lO 4 Escoras para reparos de c. e 12 a 58000 208000 

15 30 Arrobas de caryão de ped1·a a ~200 6~000 

16 10 Braçadeiras de travessão para 
reparos a ........•.• , .. ,, 28000 208000 

• 70 Cavilhas de funil a ........... 68000 420J000 

26 30 Arrobas de carvão de pedra a 8200 GSOOO 
---- 4728000 



. ~ .. · . ' .. 
MODELO N.• !'1.-trlfdmlel. derpe:a d4 Oflirim& de Cot,ltrucrão. ~"".~ .. 'iv•-~ 

ts~.t. Importancia Jmpnrllmcia 
d4 maltria I mpmlluu 14 tlu maleria 

Janeiro Dcspcodeo a Officina de Cons- prima de ca- TOTAl,, dtt nu1o tl'obt•tJ TOTAl.. primu e nuin TOTAL. UESU)lO. 

trucção o seguinte: 
da pefd· de ullld pcfa• · IJ; ob n1 de t.:ada 

prça. --------------------------------------
lO 1 Reparos a Onofre de c. c 12 a 308000 1208000 :.osooo 2008000 ROSOOO 3208000 

• 3 Ditos tlltos de dito 2L ...... 10~000 r:.msooo msooo ISOSOOO 1008000 3008000 

" 2 Ditos ditos tle dito 6 .•...... íOSOOO snsono :,nsono !OilSOOO nosooo 1808000 
------ ------ ------- 8008000 

i ~omma. :J10SOOil ~omma. -íli08UHO j 
----- ------· 

I ! I ' ! 
' 
i 

I i 



MODELO N." H.- Caderno de Jlccibos da UQicina de 
Ferreiros. 

1831. 
Janeiro 

tO Recebi quatro escoras para reparos de c. e 12. a 58000 208000 

'" 
,\ssignatum do Mesti'C. 

nccdli ldnla arrobas de caniio de pedra. a 
Assignatum do JUcstre. 

8200 G~OOO 

Hl flccchi Ucz braçadeiras de travessão ...... a 2$000 208000 

» Idem se lenta cavilhas de funil • , ••.•••.• a G$000 ~20SOOO 

2G 

Assignatnra do l'tlcslre. 

Rccchi t1·inta atTohas de carvão de ped1 a a 

Assign;~lura llo !Ucstl·(·. 

8200 GSOOO 



I 

iJ'OOEI.O N.' 7.- C6M "" tl~spc:n tia Oflirina de·FÍJrrrirn•. 

Jmpnrlaucia 
clã mate ria 1iJial. 

/mpnrta11dtl 
"'' mdfl ti'n- Tnlrrl. 

lmporltuu·ür 
dt/11111/CI'Út Total. HESU~IO. 

prima de m- brade cada IJI'lllut t' uuin 
I ii51. Dcspcndeo a Ollicina de ferreiros, da pera. pe~:tt. d'oflnL dt! 

o seguinte: cm"r peça. 
l,,neii'O. -------1----<---------------------------

lO 4 Escoras para n•paros de calibre 1.2. 18000 ·í,)Utlll íSf!Oil TG80fl0 &8000 208000 

]i) 30 Arrobas de cal'\'ão de pedra ...... 8200 G8000 s J 8 GSOOO 

J(j 10 Braçadeit·as de tl·an'ssão, •..•.. ,. S200 !!80110 ISSOO !SJOOO 28000 20$000 

" 70 Cavilhas t.le funil .•••••........••. :.!SOCO I iUSOOil j ·iSOOO 2808000 GSOOO 0208000 

2G 30 Arrobas de canão de pedra ...•... B:!OO I>Stllljl i S s s GSOOO 

-;;;;;s;;I--S~,-;: ---- ----- -ii2SOtJII 
Somma .. 3148000 _____ , 

-----
I 

I 

I I 
I ! I I 

I 



MOilELO 

A OFFICINA llE ESPINGARDEIROS 

Precisa que a 2:' Classe do Almo.rarifmlo forneça o seguinte: . 

---------------- __ __! _ _1 __ ! __ 1 
Ciucoeuta C!-lpinr:anlas de atlaru•c 17. 8~000 j 400~000 ' 

Üua-;;;;~itl<~~ de --;7.eitc doe~=~ --l:tPOoÜ~--2~oo0 1 

===================~_j_=~-~-l ~ 
---------------------------

~ I ~ 
~ li ---------------------------
~ 11 

----------------------- ' 
il '11 

----------------------r-----
li li ----------------------------
11 11 

i--------·---------------1------+-------
3 11 ---------------------------
11 11 

Yice-Directoria do Arsenallle Guerra da Côrte lO de Janeiro 
de 1851. 

Recebeo mais tla Ollidna de Ferreiro o seguinte: 

Janeiro 15-30 arrobas de carvão de pedra a 200 6~000 
)) 26-30 ditas dito dito a .......•... 200 6~000 



' 

A OFFICINA DE ESPINGAilDEIROS 

Pruim que a 2. 3 Classe do Almo.rari/{Tdo {orncra o seguinte: 

:l :! 

t'spingarJas de adanne 17 81)000 4001!000 
·--

Duas medidas de azeite doce •••••• ll)OOO 211000 

, :1 '11 

~ ,, li 
---------

:; :ti 

~ li 

~ :;; 

r· .i o r, :1 li 

'""! '11 ::1 
... 

::; ::1 

~ ::1 

:ti '11 

J; li '11 

''" _:_ do Arsennl de Gnel'l'a da Côrte 10 de Janeiro 
~ 1851. 

: O Mestre 
r ;• . 
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DECI\ETO N. • 779- de 15 de Abril de iS5l. 

Approra os Estatutos da Companhia de Seguros marí
timos, estabdccida 11l'.'lta Côrte com a deno

miiW(ÜO de- ]\'ora Permanente.-

Tomando em conside1·ação o qne Me represcntírfio 
os Direclorcs da Comp;whia de Seguros nwritimos, cs-~ 
tabelccida nesta Côrte, com a denomin:1rfto de - Nova 
Permanente,- pedindo-Me a approvação dos respectivos 
Estatutos, ultimamente reformados : Il1~i por bem Appro-1 
w1r os mesmos Estatutos, que baixão juntos, assignados 
Jlclo Visconde de l\lont'alegre, Conselheiro d'Estaclo, Pre
sidente do Conselho de Ministros, l\linisti'O e Secretario 
d'Estado dos Ncgocios do lmperio, que assim o tenha 
entennido, e faça executar com os despachos neccssarios. 
Palacio do 1\io de Janeiro Clll rrninze de Ahril de mil 
oitocentos cincoenla e hum, trigcsimo da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Lll ont' all',qrc. 

Estatutos da Companhia de Seguros maritimos- Nora 
Pcrmaw'nte,- estabelecida nesta Côrte, aos quaes 

se rt·jl'J't' o Derreto desta data. 

('.\PITLTI.O I. 

Da Co1npanhitt. 

Art. i.' O Titulo commercial da Companhia h e o 
de- Nova Permanente, - e o seu objecto be tomar Se
guros marítimos, que não sejão sobre negocios illicitos. 

Art. 2.' A Companhia durat•á pelo tempo de dez 
annos a contar de hoje, findos os quaes, poderá ser li
quidada ou continuar, segundo for resolvido em Assem
bléa geral. 

Art. 3.' A Companhia he representada em todos os 
seus actos por hnma Direcção de tres Membros eleitos 
por escrutinio secreto d'entre os seus Socios, designan
do-~(> o f(Hf' dPvc <;{'!' Cnha. 
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Art. 6 :• A Direcção usará em todos os seus a c tos 

!
j. 4! transacções da firma, que lhe designarem os Accionis

,w ~m sua procuração. Esta procuração deve conter pelo 
í.enos duas terças pa•·tes delles. I Art. 5. • O capital da Companhia h e de quatrocen

' too contos de réis, divididos em acções de conto de réis 
cada hnma. 

Art. IJ." O fun<lo elfectii'O he de dez por cento do 
total das acrües. c alêm deste ha1·erá hum fundo de rc
yna ~ crc;HIO prilatiHuncnle com os premios do dinheiro 
a juro ou rm descontos até que chegue á quantia de 
sess;enta couro~ de réis~ re,·crtcndo ao depois esses pt·c
mios p:-~ra a rorHa de I unos, ou perdas . 

. \rt. 7. • O fundo rlf,.etim da crcaç.ão da Compa
ll)li3 dc\"crá Sf'lllJH"~"' f:'xistir em dinhei•·o, ou letras; po
,,;m se occorrcrem prrjni1.os, que lhe C<IUSCID algum des. 
fctlqne, r~ te .scr~i. JH·ccm·hido pelos Accionistns dentro do 
praz,, de trinta tli~<:. 

1\111111) 11. 

: Arr. s.o P<~ra ser Acrionist:J hc mister ser Nego-

tntc de conhecidas gat·;mtias, Capitalista, ou Proprietario. 
~< A ri. 9. o Nenhum Accionista o poderá ser senão com 

oco ou drz acçõ~s. 
Art. 10.• Os Accionistas podem vender c transferir 

as suas. acçõcs, com ta ruo qnc o u·ansrcrido esteja nas 
(ircun5tancias <~xigid;~s no Art. 8. 0

, (JIW sf•.ia approvado 
pela Uircc~ão, c fJUC tonu• sobre si toda a l"cSponsabili
dade e obrigações do tnmsferente . 

. \rt. 11 ' Os Acciouistas não são responsaveis por 
~•aotia maior do que aquPIIa que t·epreseota o numero 
,ae suas acções; mas são solidariamente rcsponsaveis até 
~ completo dellas. 

Art. 12. • Fiudão os intct·esses de qualquer Accionista : 
:1. • Por morte. 
2. • Por fallencia. 
3. • Por falta de cumprimento do que lhe impõe estes 

Estatutos. 
4.• Por auseucia por mais d'< hum auno, sem deixar 

qn .... m o n•prc<;cntc. o f!ual terrí as qnalidatlt$ cxigicfas 
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no Art. t:t. o, c assignal'á lermo de responsabilidade em hum 
liVI'o l'a1·a isso destinado. 

5," Por perda de suas faculdades intellectuaes. 
Art. 13.• Dado qualquer dos casos do Artigo mlle• 

cedente, a Directoria promoverá para que os legítimos 
parentes, ou interessados do ex-Socio tt·aspassem as ílC

~:lJes vagas como fica ordenado no Art. 10, o <Juc Wr;t 
lugar dentro de sessenta dias, o que não se \'CI'ilicando 
os Uircclorcs farão venda dellas pelos meios nwis c:ou
,·cnientcs sem intcnenção dos interessados, conscnaudo 
em caixa seu producto que serú entregue logo CJlle se 
nprcsentc pessoa compelentemeutc hahilitad~J. 

Art. f li. o Todo o Accionista podcrà ver c extuuinar 
os livros c documentos da Companhia na tH·csença dos 
Dircctorcs, que lhe darfio os csclm·ccimcntos pedidos. 

CAPITL'tO IH. 

/}a Dircctoria. 

Art. tt>." Os Dircctorcs são tr·cs, efeitos em i\SsC!m
hléa gcrnl na fól'lua do Art. 3. 0 por maim·ia de votos dos 
Socios presentes, os quaes dnrnrão trcs annos, podendo 
todavia ser reeleitos. 

Art. 16." Cessão as funccües dos Dil·ectores em 
•1ualquer dos casos do Art. 12; po1· demanda•· a Com
panhia por Seguro, que nclla haja feito, e por nusencia 
alêrn de lres mczes. 

Art. 17." São restricras obrigações dos Directorcs: 
1. o Abrir o Escdptol·io ás dez horas c consena-lo 

rtberto até ás duas horas da ttu·dc todos os dias, que não 
forem Domingos ou dias Santos de guarda. 

2. o Toinar Seguros de accordo entre si, c nas mi
nutas, que SllbSCI'C\'CI'CHI , declar:tl' a hora em CJUC O 81~ 4 

guro he effectuado. 
3. o Sacar letras sobre os segurados, pelos }H'rmios 

dos Seguros feitos, c passar m·dcns sobre o Caixa, pal'a 
pagmnento dos sinistros. 

!1... Ajusrar c combinar os prejuízos, que se exigirem, 
sendo prel·iamentc ouvido o Caixa, c opporcm-sc ás prc
tençõcs injustas c indevidas. 

á. o Colher informações cxactas a respeito dtls cmhar
t:<t<;:ôcs, e seus ~Icsln~s, e de lodils <IS circunslancias, rpu! 



( SI ) 

podem alfL"Clar os Scgut·os , tomando de tudo no ta em 
liYro proprio para esse lim. 

Art. tS. • Os Directorcs c Caixa \'enccrão o ordenado 
de hum conto c quinhentos mil réis pm· anuo, c mais a 
'(Uantia que con·espondet· a quatro por cento do divi
dendo , que em cada auno se fizer, l'epartida cuh·c clles 
~ualmcrtte. 

Art. I ~).u Não h c twnnittido aos ))iJ·ectm·cs : 
I. o Tomar em cada embarc:.tção mcrcmltc Nacional ou 

Estran~P-ira quantia maior do que mtuella • t{UC con·cs
poruler· a 6 por 0

/ 0 do capital da Companhia. 
:2. 0 Em cada emlmrcar.ão t.le GuelTi:l , Ptufuete , ou 

\"apnr i\;u;ional ou Estnmgeir·o, mais de 8 por "/o do capital 
da Companhia. 

:l.., Tomm· Seguro soltrc (•mbarcação suspeita, ou cuja 
,.i .. gcm por longa c;,111sar desconfiança. 

Art. 20. Jle da rcstricta obrig-açfoo do Caixa : 
1.0 (;tlilnlar o dinlwiro f' ldt'as. c mnis \'::dores da 

t:nmpnnhia. 
2.·· Emprrg;1r o dinhPirn dispouln•l mu desconto de 

letras sobre o Thesouro c bilhetes d' Alfandcga , c na 
falta destes em letras do llanco. 

3. • Pagar c receber tudo que pe•·tencer á Componhia. 
h. o }lrefixat·, de accol'do com os llit·ectol·es, os m·de

aados e as despczas necess;:1rias a bem do servir-o da mes
ma Companhia. 

r..• llctemtinar a extracçfoo do balanço annual , fa
ze-lo imprimir com hum rclatorio do estado da Compa
nhia, c distrihui-lo qmmdo cmnocar os Socios para a 
Assf'rnhlt~a gr.n1l. 

H " Convncnr os Accinnist<IS por csc•·ipto par~ as reu ... 
niões da Companhia. 

Art. 21. No caso de rompimento de l!tte•·ra , ou 
qnando hajão fundadas Stl>pcitas de g1·amles hostilidades, 
de •1nc possão resulta•· prejuizos graves á Companhia, 
cnmprc ao Caixa convocat· os Socios, pln'a delihel·ar sobre 
o que scroí conveniente ndoptar. 
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CAPITULO IV, 

Da Assembléa urra/. 

Art. 22.• A Assembléa geral he a rennwo dos Ac
cionistas convocadns officitlhuente pelo C:dxa, os qunes 
devem cnmpart'cer nfio teudo legitimo imt)cclimento. 

Art. 2:L 1\s d<~lihcr;u;õcs ~ <Jtle se hou\'crcm de tomm· 
em 1\ssemhh!a gc•ral, serão dc•cididas por escrutínio se
creto. ;i pluralidade d<~ votos elos So(_~ios prcscnt.cs. 

Art. 2!1. A' AssPmhlc~a geri'! I compete: 
1. 0 Tomar conhecinwnto <las ll'<lllSacçü(•s dn C:otuJKIIlhin, 

ruj~s circunstancias mab llú!tlYt!ÍS S('l"ão commcmoradas 
pda Dir(·<·ção. 

"2.'1 ll(·ll'rminar r. fixar o di\·idrndo, havendo lucros , 
em h;1rmouia com éls ohscnaçõt•s dos llirectores. 

:3. 0 ApproYtlr o )Jal;HI~·o c a c ta que será lan;1da, sendo 
JlOSsi\·c), llt'SSP ílf'(O. 

Art. 25. Os ;\eeionistns dcn'rfto exigit· que hum dos 
Membros da Diri'Cioria lavre em sessão geral a acta res
JH'Cti\ít <'m hum liuo JWra isso destinado, devendo conter 
tudo IJlWIIIO !'C Hlle<'O c rotuu twquclla reunião, c scr{l 
assign:ul::t pelos Soeios presentes. 

Art. 20. Hc JWrmittiúo em reunião dos Accionist::ts 
altcrnr os presentes Estatutos passados quatro annos de 
5tw exr.euçfw. 

i\rt. Uni co. o~ Accionistas desde j;'t se obrigão, por 
si, sens herdeiros, c sncccssorcs, ao inteiro c fiel cnm
}H'imcnto destes Estatutos , renunci<mdo a qualquer di
reito. ()UC possüo ter para impedir a stw obscnancia, 
COIICOI'ci~IIHfO que (JIItlfiJUPI' COULCSlHÇiíO a l'CSpCÍIO dos in
teresses da Companhi~1 seja terminada por arbitros no
nw;_ulos , na fórma das Leis ou Codigo em vigor. 

Palacio do Hio <lc Janeiro em 15 de A!Jril de 185l.
J'i,,·(·ondc de Jlout'r~ltgrr. 
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-------------------------COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO DHASIL. 

{851. 

TO:IIO 14. PARTE 2. • SECÇÃO 20.• 

llECUETO N. • 780- de 19 de Abril de 1851. 

Autori.<a o Ministro da Fazenda a despender mais 
803. 857.J't)09h por cauta do cJ:ercicio de 1849-50 

Não tendo sido sufficiPntes os c•·editos abertos nos 
§S 1.•, 5.•, 7.•, 10, 13. 2ã, 20 e 27 do Ao·L 7.• da 
Lei N.• 514 de 28 de Outubro de !848 para pagamento 
das desJlezas feitas por conta d'essas rnbric;rs no cxe•·ci
cio de J8h0- Ml; IIPi por lwm, na eonfot·mitlndc do 
§ 2 ... do ..\rt. !1.11 ela l.ri r-~:) ü~tt dt~ H ele S:!lemhro de 
1850, e (('Uf10 ou'i1lo o (:IIIIS!'I!Jo ele~ :\linistros, nutol'isat· 
o Mini~u·o c Secretario d'E!:itado dos Negocias da I~'azeuda 
para dcS(lentler mais por <'Ottta do l'efcriclo cxercicio oi
to(~entos c trcs contos oitocPnto!o; cincoenta c SC!lc mil c DO· 
venta c quatro réis, com os s:!l'\·iços contemplados nas 
mesmas rubricas ; c distl'ihuitla na fôrma da Tabclla ao
anexa a este Dec•·cto; deu.•ndo o mesmo Ministro dar 
eonla d'cstc augmento de despcza á Assembléa Geral Le
gislath·a na sua p•·oxima reunião pura ser defiuitÍ\'amentc 
appronulo. Joa<1uim José 1\odo·igncs ToOTos, do Meu Con
selho, Senador do lmpedo, Ministro c Secl't!lario d'Es
lado dos Negocios da Fazenda, c Presidente do Tribunal 
do Tbesouro Nacional, assim o tenha entendido, e faça 
eaecutar. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de 
Abril de mil oitocentos ciocoenta e hum, trigesimo da 
lodependencia e do lmperio. 

Com a 1\ubl'ica de Sua Mag.,stade o Imperador. 

Joaquim J asA Rodrigues Torres. 
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Tabe/la distributil·a do crnlito supplcmentar do Aliuis
tcrio da Fazenda para o exercido de 1849- 50, 

autori.<ado pdo lJarcto d'csta data. 

Art. 
§ 1.0 

~ 5. o 

~ 10. o 

s 13.0 

~ 25. o 

s 2(},0 

§ 2i. o 

7, 0 <la Lei N.• 51á de 28 de Outubro de 18á8. 
!li lida externa fundada. . . . . . 50 ,158.)))704 
A poscntados . . . . . . . . . . . . . . 6 .170,)!)277 
Alfaudega. . . . . . . . . . . . . . . . . á3. 356.)!)M8 
l\lcsas de 1\(•ml.ls e Collr.ctorias. 2. 213.)7)822 
Pagamento de empn•stimo do 

cofre dos orph:ws. . . . . . . . á O. 008 .)t> I Oã 
Dito de bens tlc tlduutos e :m-

scntes........ . . . . . . . . . . . á13. 760;)íá!l9 
Rcposiçücs c rcstittuções de 

direitos c outras ........• 2á8.180.)))11t9 

803.857 .))'094 

1\io em 11! de Abril de 1851. -.Joaquim Jo"'' llo
drigucs Torre.<. 

DECHETO N. o 781 - de 19 de Abril de 1851. 

Attiorisa ao Ministro da Fazenda pnra doprnder mais 
583 .lllt5.)t>OOO 110 c.rcrcicio de 1850- 51. 

Sendo insufficicntcs as quantias lixadas nos§§ 1á, 15, 
23, 27 c 29 do Art. 7. • da Lei N. • 555 de 15 de Junho 
de 1850 Jlara pagamemto de todas as despezas feitr.s e 
por fazer com os sct'\'iços contemplados nas referidas ru
bricas: Hei por hem, na conformidade do § 2. • do Art. 
lt.' da Lei N.o 589 de 9 de Setcmb1·o do mesmo anno, 
e Tendo ourido o Conselho de Ministros autorisar o Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda pal'a 
despender mais por conta do exercício de 1850- 51 , 
a quantia de quinhentos oitenta c trcs contos no\·cccntos 
quarenta e cinco mil réis, a qual será distribuída na fórma 
da T•bella annexa a este Decreto: del'cndo o mesmo Mi
nistro dar conta d'cstc augmcnto de dcspcza {t Asscmbléa 
Geral Legisla lha na sua Jwoxima reunião, a fim de ser 
flrfinitiY;mwntr :tpprnY:Hin .. Tnaqnim ,Tn~r Rodrigurs Tonrs. 
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do Meu Conselho, Senador do lmpet·io, Ministt·o "l't>rre .. 
lario !I' Estado dos Negocios da Fazenda, e Prcsidenw dn 
'fribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido .. 
c faça executa•·· l'nlacio de Rio de Janeiro em dezanove 
ele Ahl'il de mil oitocentos cincocnta c hum~ lrigt•f'irnn 
d:t huh•tu~ndrncia c (lo lmperio. 

Com a Rubrica de, Sua ~h•ge.stade o lmpcra<lor . 

.Joaquim ./o'<' 1/orlrigucs J'orrl's. 

f,du-1111 distribulirtl do crtdilo .•mppltmrutar do ltlini:.·
lc rio t/11 Fazenda para o c;z·ercicio de 1.850-5:1. 

tmtorf..wdo ]Jl'fo _/)('(:reto d'csta data. 

Art. 
s ·J. o 

s J%,• 
s "'· .. ' 

.., .. ~ 

. · _.) . 

~ 2P. 0 

i.• da Lei N.• 555 de 15 de Junho de 1850. 
llivid<t e'tet·na. • . . . • . • . . . . . U. U5;rt!OOO 
Casa da Mo•,.la. . . . . . . . . . . . . 47. 038;rtl00tl 
T~ po~ratrhia !'iaeiunal. . . . . . . 1li. 000.)'1'000 
Prcmios de letras, descontos 

de assiguados da Alfandega, 
commissõcs , cot·t·ctagcns c 
seguros ...•....•. , . . . . . .. 200. hfi2#'00fl 

llcposições c rcslilniçôe~ de di .. 
rei tos c ouu·as . ......... . 

Obras ................... .. 
150. OOO,))'lOOO 
120. 000.))'1000 

Rio em 1!1 rle Ahril "'' ·!Sol. -.Joaquim ./o.w' 1/o
drigl'l'·" 'l'cwrrs 

DECRETO N." '782 - de 1!1 de Abl'il de 1851. 

A,.,rora o Plano da organisorr1o do Exercito cu< rir
cumstancz"as ordi1wrias. 

Jlei por bem , na conformidade das disposições do~ 
Decreros tnunero quinhentos quarenta c dous d~ \'Ínle c 
hum de Maio, e numero quinhentos sessenta c oito df~ 
'inf~ r qualro df'JUII1o. :11nhn~ dP mil oilor"t>nlm\ ~ dn-
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cl\l"HW, ,\pprmar o Plano da orgaoisação do F.xcrcito em 
circumslandas ordin:trias, que com este baixa, assignado 
J>OI' M::nocl Felizardo de Sousa e Mello, do Meu Conselho, 
Minisu·o c Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, 
'tu e :1ssim o tenha entendido, e faça executar com os 
despnrhQ::; nt'ccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em de
zt•nnno d1• .\hril de mil oitbccntos cincocnta c hum, tl'i
~~l'~in·n d:z lntlepcmlencia c do Impcrio. 

•.::"" '' ftuhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Mmwd Felizardo de Sousa c Jllello. 

1'/ai.'O tl.t or,qanisartio dos Corpos do Exercito do Bmsil 
Jltlfi.l r·iJ"t'lfHU(tow:ias ordinarias, em conformidade ®1 
J)(r·rtto:; ,'l/WUTO ... qniuhentos quarenta .. e dois de rinte 
c hum de Jlaio, (~ mmzero quinhentos sessenta e oito 
de r in te c quatro de Julho, ambos de mil oitocentos 
r. f'illCOC1/(lt. 

Arl. :1.' llo estado completo do Exercito. 
O E\el'<:ito compõe-se dos Officiaes de linha de que 

tratão os citados Decretos; de todos os Corpos moveis; 
dos Corpos c Companhias de guamição; e das Compa
nhias de Pedestres. 

Art. 9 o Das classes dos Officiaes. 
~ 1.' Estado Maior General. 
§ 2.' Corpo de Eng111heiros. 
S 3.' Estatlo Maior de Jn·imeim classe. 
§ 6.' Estado Maior de segunda classe. 
~ 5.' Ue1>artiçfio Ecclesiastica. 
:1 O. • Corpo de Sau<le. 

Art. 3.• Dos Corpos moveis. 
S i. o Quatorze Batalhões de Infantaria de numero hum 

a quatorze, sendo os oito primeiros de Fuzileiros, e os 
'eis restantes de Caçadores. 

S 2.' Quatro Uegimentos de Cavallaria Ligeira de nu
mero hum a <JUatro. 

§ 3." Hum Ucgimento de Artilharia a cavallo. 
S .~: l]uatro llatalltões de Artilharia a pé de numero 

hum a CJlWII'O. 

A ri IJ " lln< C Jrpos de guamição. 
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S I." Hum Batalhão de seis Companhias <i• Cat.:atlnrc'. 
denominado- Batalhão de Caçadores de lUa to GI'Osso.

S 2. • Hum Batalhão de Deposito de qtmu·o Compa
nhias, denominado- Batalhão do Deposito da Ctit·te.

S 3. • Hum Corpo composto de Infantaria e Cavalla
ria. tendo quatro Compaohias de Cnçndorc' e <I nas de 
t::nallnria, denominado- Guarnição fixa da Hnhia.-

~ 11.' Dons meios Batalhões de Cacadm·es, denomina
dos -mPio llatalhão do Piauhy- e meio Batalhão <h Ceará. 

S ã.' Tres pe<fuenos Corpos das duas Anuas, tendo 
duas Companhias de Caçadores e lmma de Cavallaria , 
denominados - Guarnicão fixa de S. Paulo- de Minas 
Gcraes- e de Goyaz . ...:.._ 

S 6.' Quatro Companhias andsas de Caçadores, deno
minadas- Companhias lixas de Caçadores do 1\io Gt·andc 
do :-i orle- do Espírito Santo- da Parahiba-e de Sergipe. 

S i.• Hum meio Regimento de Cavnllnria denomina
do- Corpo de Ca\allaria de ala to (;rosso.-

§ S." li uma Companhia au1lsa de Ca\·alhH'Í<I, tlcnomi~ 
nada- ConlJmnhia lha de C;n·alfon·ia tle Pt•nwmhuco.

§ 11." Hum meio Batalhão de Artilharia a 11é, com
. ppsto de Ires Com11anhias de Artilheiros, e h uma de Ar
uficcs, denominado- Corpo de Artilharia de Mato Grosso. 

S 10.' Hum Corpo de At·tiliccs, composto <le duas Com
panhias, denominado - Corpo de Artífices d~ l:ôrte. -

\ 11. • Duas Companhias avulsas de Artiliccs, dcnomi
naiias- Companhias de Artífices de Pernambuco- c Bahia. 

§ 12. o Onze ComJlanbias ele Pedestres, numct·mlas pela~ 
Pro•incias de que tomarem o Jomc. 

Art. 5. 0 ).la organisação dos Corpos. 

ESTADO MAIOn GENEf,AL. 

llarechal do Exercito .•........•............ 
Teaentes Generaes ...•..................... 
lbrechacs de Campo •...................... 
llrlpdeiros • . . . . . . . . . . • . . . . .. . .... · ... · . 

1 
h ,, 
" 

2!l 



t.:onulla_IHittlll(~ lHli comprchcndido no Estado l\laior Gettl'ral) 

1

, 

(,(}I'OJII'IS,,,.,,,,., •,,, •. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, (} 
Tenentes Coroncis .................••..•.. , 12 
!lajnrcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 I 
Capiliícs................. . . . . .. . . . . . . . . . . 2~ ' 
Priuwiros TI'JH.'ntcs. . . • . . . . • . . . • . • • • • . • . • . . • 30 
s,•g-uiHio~ Tcuentcs. '. • • . • • . . . . . • . . • . . • • . • • • ()(_) 

ESTADO .\I AlUI: DE 1. a CLASSE. 

~:OI'tllll:i:,. , ,' , , , , : , , , , , , , , , . , , , , • , , , . , • , , . , , () 

leiH'HLes Coroncts..................... . . . . H 
Majores................................... 12 
~:LIJHittCS .• , •.••• , ••.• , , , .. , , • , , • , • , , ••••• , 2fl 
lL•IIelllCS,.,, .•...•....... ,,, •.. , ••• , ...• ,. 2~ 
Alferes. . . . . . . • . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . • . . . . 2/t 

t:STADO !\tAlO R HE 2. a CLASSE. 

l:oroncis.......................... . . . . • . . . 1_2 
Tenentes Coroueis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1.8 
~l"j?t~es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/t 
Cap1tacs. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . 2/t 
Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/t 
t\llercs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 211 

HEPAJ\ riÇÃO ECC.LESIASTICA. 

1511 

!IS 

12H 

Capellãcs. . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • • 2,\ 

CORPO DE SAUDE. 

Cirnrgião-múr do Exercito.. • . . . . . . . • • • • . • . • i 
Cirnrgiões-múrcs de Divisão. . . . • . • . . • • • . • . . . 2 
Cirurgiões-móres de Brigada ...••..•.•.••• , . G 
Primeiros Cirurgiões. • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • 32 
Segundos Cirurgiões. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gá 

TI UI r. \TJ\LBÀO DE JTZILEIROS. 

105 

Compüe·::.( 1k hum E:;tadu l\laior e Menor. c de oi lO 
i. :om pn uh i ;1 '-
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l·.SI,\110 .\1\lol\ L 'IE\01:. 

TeDl'UI'~ Coronel Command;nlle ...•. , . . . . . . • • 1 
llajor.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Ajudante .... , ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
f}uarh·l-mrslre. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sf.rrct•rio .. , ............. , ...•••. , , . . . . . . . 1 

f:;rp•·)l;in .•... , .......... ,., ... ,,,,,.,,,, .. 
l'rimf·irn Cirnr!!i<-10 ...••...•••• , .• , •••• , ••.• 
~'f.!UIHin .. Cirurgiõl's ..........•..• , ...•.••.. 

S.11"p'P!ll0 \judt~IIIP,,,,, , , .. , , •. , , , , • , , , , . • . f 
S.u ;.!l'lllO ()•Ja rh·l-me~lre. • . . . . . . . . . • • . . . • • • • . 1 
J-:..:pin!;!:trdf'iro •..............•.•.•••••••• :, • 1 
t:oroulu·iro....................... . . . . . . . . 1 
T ~uubor-rnúr. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
!tlr~trr cl1• 'ln'"ka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mu·i•·••'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 ti 
Pif<lro". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Jll \I.\ UDII'.\\111.\, 

Copilãn .................................. . 
Tt'IH'llfl' •..•••.•••...•..•...•••••••••••.••• 

Alfer<'> ..................................• 

Primeiro Sargelllo ........................ . 
Segundos Sarg-ento<> .................•.•...• 
t'(lrrit·l ...........................•.•....• 
Cahn.,. df' E"f(tladr:' ..•.•........•..•.••••.. 
.\D!;p:~ÇtH(,L; ••• , •• , ••.• , , •• , • , , , ..• , , ••••• , , 

Soldados ...•....................•....••... 
,-amlmri'S ............................•.... 

flc('(rpit utort7o. 

Oliciars do ]~stado M.1ior....... . . . . . . • . 5 
Oftiriars das Companhias. . . . . . . . . . . . . • . . :)2 

Proros de pn•t do E,Lado ~1<-nor ...... , . . 211 
Pra~a~ d1~ prt't das l'.otup;nlllia~.,. t)Hi 

1 
1 
2 

1 
2 
1 
s 
8 

80 
2 

,)I 

5 

211 

á 

102 
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llu:\I TIATAUIÀO DE CAÇADORES. 

Compõe-se de hum Estado Maior e Menor, c de oito · 
Companhias. 

ESTADO MAIOR E MENOR. 

Tenente Coronel Commandantc. . • . . . . . . . . . . . 1 
Majm·. • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • • . . . . . • . 1 
Ajudante. . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Quat"tel-mcstre. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • 1 
Secretario. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . • . . . . 1 

Capcllão . .................... , ........... . 
Primeiro Cirurgião ...•.•..................• 
Segundos Cii·urgiõcs ........•••...•....•.... 

Sargento Ajndantc......... . . . . . . • . . . . . • . . . 1 
Sargento Quartel-mestre. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 
Espingardeiro. . . • . . • . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 
Coronheiro. . . • . . • • . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . • 1 
Cometa-mór. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 1 
Mestre de Musica. . • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . • 1 
Musicos.. • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 12 

IIU:\IA COMPANHIA. 

Capitão....................... . . . . . . . . . . . . 1 
Tenente .•..•.............. , . • . . . . . • • • . • • . 1 
Alferes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 2 

Primeiro Sargento. . • . • • • . . • . . . • • . . • . • . . . . • f. 
Segundos Sargentos.. . . . • . • . . • . • . . . . • • • • . . .. 2 
Forriel................................... f. 
Cabos de Esquadra ....... , .. . . . . . .. .. . . . . .. 6 
Anspeçadas. .. . • .. • . . . . . . .. • . .. .. .. . • . . . . • . 6 
Soldados. . . . . . . • • . . • • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 60 
Cornetas. • • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . .. • . . . . . . . . . 2 

ll t.'Ca}Jit ulartto. 

OHíciaes tio Estado 1\laiur . ... _ -
OJiici;H.!s da~ I :ompanhia~. 

5 

18 

á 

78 



( ! 'I ) 

Praras tle pr~t do Estado Menot·. . . . . . . . . . 18 
PraÇas de prct das Companhias. . . . . . . . . . ü21t 

IIl))J HEGDlEJ\TO DE f.AV ALLAlUA. 

ült2 
67\l 

Compcic-se de hum Estado Maiot· c l\lcnot·, c de oito 
fompaulii;•s em 'fllatro I~squadrõcs. 

ESTADO I\IAlOU E !\IE!\OIL 

Coronel Commandantc.. . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Tenente Coronel. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 
~lajor.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ajudante. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • 1 
f~uartcl-_nwstrc. • . . . . • . . . . . . . . . . • . • • • . • • 1. 
Secretario,.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . :l 
Capellão ....•.•.•................•...• 
Jlrimciro Cirnrgifio .....•........•...... 
Segundos t:irurg:it'ic..; ..........•.•.•.••.• 
\r eterina rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1. 
Picado!'............................... 1 

Sargento Ajudante. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sargento Quartel-mestre. . . . . . . . . . • . . . . . 1 
Sclleiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . • 1 
Espiogardeiro. . . • . . • . . . . . . . . . • • . . • . . • .. 1 
Corouheiro. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 1 
Clarim-mor. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1 

l!UI.\ unti'_\\IIL\, 

Capitão .............................. . 
Tenente ............................. . 

1 
1 

Alf••rrs .............................. . 2 

Primeiro ~argpnto ................•..... 
Segundos Sar~<·ntos .................. .. 
Forrirl ............•..............•... 

1 
2 
1 

Cabos de E><ptadra ......•.....•..•....• 
.\ns~·t:atlns ........................... . 
Soldados ............................ .. 

6 
6 

52 
Clarins .............•.•..............• 2 
F••rr:-~llor ... l 

8 

h 

7''1 



( !I~ ) 

ll t'ntpitu!artlo. 

Officiaes do Estado Maior. . . . . • . . . . . . . . . 8 
Officiacs das Companhias. . . . • . . . . • . • . . . . 32 

Jlraças de pr<'t do Estado ai!'n01• ... ..... (j 

Praças de (H'Pt das Compnnhias ....... 50S 

IIU\1 BATALHÃO DE AHTILHJ\TilA A Pl::. 

fi(J 

ui t, 
ou 

Compõe-se de hum Estado Maior c Menor, " de oito 
t :ompnnhiafl. 

ESTADO :\IAIOR E 'IE:\"OR, 

Tenente Coronel Commandantc.. . . . . . . • . 1 
~!ajo r...................... . . . . . . . . . . 1. 
Ajudante.... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. i 
Quartel-mestre ........... , . . . . . . . . . . . . . 1 
Scc1·ctario. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 1 

Capellão ...•.•......••.•............•. 
Primeiro Cirurgião .... , ..•......•.....• 
Segundos Cirurgiões ... , ............... . 

Sargento Ajudante .....•.•.•.•...•.•.•. 
Sargento Quartel-mestre ..•..•.•..•.•... 
Espingudeiro ......................... . 
Coronheii'O ........•..........•...•.... 
Tambor-mór ......................... . 
Mcsu·e de Musica .....................• 
Musicos ............................. .. 
]lifllros ...................•••......... 

Jlll:\1.\ r.o:UPANIIL\, 

(~apitão .............................. . 
Pritneiro 'fPrH·ntc .....•....••.•....••.• 
Segundos Tenentes ....................• 

Primeiro Sargento. . . . . . . . . • . . . . • • . ..• 
Segundos Sat·gcnto• ................... . 
ForriPI .•......•..•.•••.•..••..•.••••. 
Cabos <I c Esquadra. . • . ..............•. 
1tnspcçadas ......... , _., ...••......•....• 
Sold~dos ............................. . 
'l'runhore~ ... , _. . . ....... , ... , . 

1 
i 
1 
1 
1 
1 

12 
2 

1 
1 
2o 

1 
2 
1 
6 
6 

52 
2 

20 

lt 

i O 

. j 



( ,,~ ) 

:.,OIIriaes do Estado Maior ...•........... 
'Í'.~. • das Companhias ............... . 
1 ~-f .. 
. ~~de 
~~ de 

pret do Estado ~lenor. . . . . . . . . 20 
pret das Compauhi~1s. . • . . . . . . . 560 

HtY REGDIE~TO n'.\RTIJ.IIAniA A CAYALLO. 

!17 

580 
617 

Compõe- se de hum Estado Maior c Menor, de duas 
.. lerias de quatro peças de seis , dous ohuzes de cinco 
e ..eia pollegadas , e quatro baterias de seis canhões ohn
- de campanha de quatro e meia pollrgadas. 

ESTADO !lf:\IOR E !IIENOR. 

Coroad Commandante.. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . 1 
Tnteate Coronrl . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 
llajor... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 
Ajudante........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Quartel-mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Secfturio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cape!Lio .•••.•.•••.•.......•.......•••.... 
Primeiro Cirurgião ......... ~ ............. . 
Sep~dos. Cirurgiões ....................... . 
Yetenoar10. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 1 

~nto Ajudante ......................... . 1 
Sa~Fnto Quartrl-mt•>tre .................... . 1 
!lpingardeiro ............................. . 1 
Sernlbeiros .............................. . 2 
&Beiro .................................. . 1 

· c:.pinteiro de segc ....................... . 2 
Clldleiro ................................. . 1 
:;;:~ta-mór .........................•.. 1 

!,;. • ., •. 
' 

7 

10 

"~ I!TEJUA DE QLATRO I'H,:AS DE SEIS, E DOUS 

DE CI\CO E :\lEIA POLLEG~UAS. 

ORUZES 

c:.,ido .................................. . 
J>n.eiro Tenente •............•............ 
~Tenentes ...........•...•••••..... 

1 
1 
2 

" 



( !lá ) 

Primeiro Sargento ......•...•••.••.•••••.•• 
Segundos Sargentos .•...••••••.••••..•••••.• 
l'orriel ...•••....••..•••...•••...•.••••.•• 
Cabos de Esquadra ..•••.••.•.•••.•••.••••.• 
Anspeçadas ...•..•...•.•••.••..•••.••••••. 
Artilheiros .•..•••......•.•.•....•.••.••••. 
Conductorrs . ............................. . 
Trombetas ..•............•...........••••. 
J?crrador ................................ . 

1 
3 
:1. 
6 
6 

60 
[J8 

2 
1 

- 128 

llU'-lA Di\.TEr.lA DE SEIS CANHÕES OBUZES DE CAMPANHA DE · 
QUATRO E ~lEIA POLLEGADAS. 

Capitão.. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . • . • . • • :1. 
Prilneiro Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Segundos Tenentes....... . • . • • . . . . . . . . . • . . . 2 

Primeiro Sargento. . . . • . . . • . . . • . • . . . . . . • . • • . 1 
Segundos Sargentos......................... 3 
Forriel. • • . . . . • . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • :1. 
Cabos de Esquadra.. . . . . . • . . . . . . • • • • • • • . . • • . 6 
Anspeçadas ..•.......... • . . . . . . . . . . . • . . . . . 6 
Artilheiros. . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • . . • . . 60 
Conductores . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . • . . 50 
Trom hetas. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • • 2 
Ferrador • . . . • • • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . • . :1. 

Rccapitulflçlio. 

Officiaes do Estado Maior . • . . . . . . • . . . • . 7 
Officiaes das baterias. . . . . . • . . • . • . . . . . • • 2á 

Praças de pret do Estado Menor. • • • • • • • • 1 O 
Praças de pret das baterias pesadas..... • • 256 
Praças de pret das baterias ligeiras.. . • . • . 520 

31 

786 

130 

-- 817 



( .,;, ) 

/lcmpitular<io de todos os Corpos mateis. 

Officiacs. 
-lf \f...._ I 

:*L., Blaior Gcnet·al • • . . . . . . . • 29 

Praças de 
prct 

•. ~ de Engenhetros .. ,....... 150 
l!llldo Maior <la I. • Cla"". . . . . OS 
F.<todo 'laior da 2 ' Classe. . . . . . l2ü 
Reparfif:;io l:cclcsiar.:tica . . . . . . . • . 2á 
Corpo d<· SaU<lr............... 105 
Oito Uat;~lhücs de Fuzileiros..... 29ü 
Sei~ UatalMes de Caçadm·es. . . . . 222 
Quatro llt•gimentos de c .. ·allaria. 160 
Qaatro Batalhões d' Artilharia a pé. 1118 
Hum Regimento d' Artilharia a ca-

•allo ......••...••.• ,....... 31 

1.389 

6.720 
3.852 
2. 2!J6 
2.320 

786 

15.07lt 

Art. H." lla org;mi-.a~·;tu riu~ Corpos de gual'nição. 

O n.\T.\UL\0 HE C.\ÇAilORES DE ~JATO GROSSO. 

Compfu•-s,. dt> hum E."latlo Mnior r Menor, c de seis 
Companhias. 

lST.\DO 'I.\lfJH ~ :'llE:\"OU. 

Tenente Coronel Commandante........ . . 1 
Major................................. 1 
Ajudante.............. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Quart<·-me>trel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1 
SKretario.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Capellão .•.......•...•.......•••••.... 
Primeiro Cirurgião ...........•.••..•••. 
Stsundo Cirurgião .................... . 

SuJento Ajudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 
5ai"J"oto l}uartel-mestre. . . . . . . . . . . . . . . • . 1 
Espingardeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Coronbciro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • i 
Cometa-UJ{Jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 1 
Mestre de musica. . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 1 
lla•icos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 12 

5 

f8 



( l)(j ) 

Jlt:)IA CO~IPANJIIA. 

Capitão .............................. . 
'l'enente . ............................ . 
Alferes ............•.................• 

1 
t 
2 

Primeiro Sargtulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Segundos Sargentos.... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Forricl ...................... , . . . . . . . • 1 
Cabos de Esquadra, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ansprçndas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti 
Soldados.... .. . .. .. . . . . . .. . .. .. .. . .. .. 80 
Cornetas . ............................ , . . . 2 

Officiaes do Estado l\laior. . . • . . • . . . . • . . • 5 
Officiaes das Companhias.... . • . . . . . . . • . • 24 

!'raças de pret do Estado Menot·. • • . . . • • . f8 
}lraças de pret das Companhias. . . . . . . . . . 588 

O BATALHÃO DO DEPOSITO DA CÔRTE. 

fJS 

29 

606 
-- 635 

Compõe-se de hum Estado Maior c Menor c de 
<Juall·o Companhias. 

ESTADO ~tAIOR E 1\fENOR. 

Tenente Coronel Commandante... . . . • • • • f 
l\lajor. . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • • . . • . . . 1 
Ajudante.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 1 
Quartel-mestre . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • f 
Scct·etario ..........• , •......• , . . . . . . . • f 

5 
Capellão .....•............•...•..•.... 
Primeiro Cirurgião . ................... . 
Segundo Cirurgião ................•.... 



( !17 ) 

, Sargt•uto ,\jmlante, .. , • , , .. , ... , , ..•. , . 
f Sargento Quartcl-mestt·e ...•.•••. , .•. ,,., 

~ == ~: ~0~1~:~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
f lliestre de musicos .........••....•.•.•• 

Hml,\ t:O:\IPANIIIA. 

Capit;lo .............. , ..•..... , , , ...•. 
Tenente .. , ... , , ...... , ...... , , , , , , . , , 
Alferes .... , . , ............. , ... , , . , , . , 

Primeiro Sargento ... , .. , .... , ...••..•.. 
&,;undos Sargentos .. , ................. , 
Forriel .............. , .............. .. 
Cabos de Esquadra .......•....••••... , . 
Soldados. ............ , ............. , .. 
Tambor .••...•.... ,., .............•.• 
Corneta •••........•......... , .•. 

lltt"rlpi tufartio. 

Oflieiaes do Estado Maior .....••..•.•.. , • 
Oflldaes das Companhios ..........••••• 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
A 
1 
8 

85 
t 
1 

5 
16 

Praças de pret do Estado Menor. . • • . . . . . 5 
~ de pret das Companhias ....••.••. !tOA 

OS '!ElOS MTA1.11Õr.S DE riArHY li CEARÁ. 

5 

lt 

:10:1 

21 

li09 
ltSO 

Compõe-se cada hum de hum Estado Maior e Menor 
e de quatro Companhias. 

ESTADO :\IAIOR E ~IE:\'OR, 

T-te Coronel Connnandantc.......... 1 
........ ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. 1 
~ntc............ .• • . . . . . . . . . • . . . • 1 
Qurttl-mestre. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • 1. 
1iecftlario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . 1 

Clpr!Uo ............................ .. 
,._iro Cirur~ião ..................•.. 
Sfsuado Cirurgi'"'· ..............•...• 

5 



( U8 ) 

Sargento Ajudante .• , .••••...•••. , •••.•• 
Sargento Quartel-mestre .••.••.••••••.•. 
Espigardeh·o ........ , ..••..•••••..•...• 
Coronheiro ............ oo •• oo • oo •••• oo • 

Corneta-mór ....•.......•••••...••..... 

IIU\IA CO:\IP AN'IJIA, 

f 
f 
f 
f 
f 

Capitão. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • • . . • f 
Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . f 
Alferes . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . 2 

Primei !"O Sargento...................... f 
Segundos Sargentos ............... , . • . . 2 
Forricl.... . .......•. , ............• , . f 
Cabos de Esquadra. . • . . • . . . . • • . • . . . . . • • 6 
Soldados .........•.... , ....•..•..•.. , . 60 
Cornetas.. • . . . . • . . . • . . • • . • . • . • . . . . 2 

llempitu/apio 

Officiaes do Estado Maior ...•..•...• , . , • 5 
Officiaes das Companhias. . . . . . . . . . . • • • • . f6 

Praças do Estado Menor ..........•. , • . • 5 
Praç.as de Jlret das Companhias .......... 288 

5 

4 

72 

21 

293 
-- 314 

As Comp:mhias lixr~s do lUo Cram1c do Norte, Pa
rnhiha, Sergipe c J~spirito Santo, compõe-se cada h uma de 
Capitão Commandantc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tenente. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alferes............................... 2 

Primeiro Sargento .. , ................. , i 
Segundos Sargentos. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 2 
Forriel. ...............•.......... , . . . i 
Cabos de Esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Soldados. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 80 
(:ornctas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

4 

04 
os 



( on ) 

CORPOS DAS DUAS ARMAS. 

O DA GUARNIÇÃO DA DAUIA, 

Compõe-se de hum Estado Maior e Menor. 
Meio Batalhão de Caçadores, e duas Companhias de 

Cavallaria. 

I::STAIJO :\1.\JOit I~ m;~OH. 

Tenrn{(• Coronel Commandantc.......... 1 
Major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
Ajudante . . • . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . 1 
Qunrtcl-mcstrc . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . i 
Sccrt•tario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 

Capell"o .........................•.... 
Primeiro Cirurgiiio ..•.••...••.••.••.•.. 
S{•gundn...: Cirnrgint•s ............ , .•.•..• 

Sargentos Ajudantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sargentos Quarteis-mcstrcs. . . . . • • • . . . • . • • 2 
Espingardeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l 
Coronhciro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Selleiro. . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . i 
Corncta-múr. .. . . . . . . • . . . . • .. • .. . .. . • . i 

HmiA C011PA"'\IIL\ HE C.\Ç.\IlOUES. 

Officiacs.......... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . h 
PrttÇtlS de pret .......•.....•••.••.•.. ~ 72 

IIU)IA C0!\1PA~IIL\ DE CAVAJ,T.AniA, 

Scrú igual a todas as outrns de guarnição. 

Officiacs ............................. . 
Pr~~a~ tlP pret .....•...........•...•.• 

4 
()() 

6 

8 

7() 

o r, 



( 1011 J 

Rrmpilllfll(t7o. 

Officiaes de Estado Maior .....••.•.•••.• 
Officiacs das seis Companhias .....•..••... 

Praças de pret do Estado Menor ....•..• 
Praças de pret de Caçadores ..•....•.... 
Praças de p1·ct de Ca\'allaria .••••......• 

5 
2/t 

8 
288 
120 

29 

h16 
-- Mó 

Os tres pequenos Corpos de guarnição fixa de S. 
Paulo , Minas Gemes e Goyaz compõe-se , cada hum, 
do Estado Maior e Menor , duas Companhias de Caça
dores e buma de Cal'allaria. 

ESTADO !\IAIOR E ~IE:SOR. 

Tenente Coronel Commandante. • • . • • • • • . 1 
Major. • . . • • . . • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . • • • • • 1 
Ajudante • . . • • . . . . . . • . . • . • . • . • .• • . • • . • 1 
Quartel-mestre. • • . • • . . • . . • . . . . . . • • • . . • • 1 
Secretario . • • . . . • . • • . . • • . . . • . . . • • • . • . . • 1 

Capellão . ..•.......................... 
Primeiro Cirurgião .••.••••••.•••••••.•• 
Segundo Cirurgião .....••.••.••.•......• 

Sargento Ajudante............ . • • • • • • • • • 1 
Sargento Quartel-mestre.. . . • . • . • • . . • . . . • 1 
Espingardei1·o.. . . . . . . • . . . . . . • • . . . • . • . . . 1 
Coronheiro. . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . • • . 1 
Selleiro. . . . • • • . . • . . . . • . • • . . • . . . . • • • • • • 1 
Corneta-mór. . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . 1 

JIU)fA CO~IPA:'\IIIA DE CAÇADORES. 

Officiaes... . . • . . . • • . • • • . . • . . . • . . . . • . • • 4 
Praças de prct.... • . • • • . . . . . . • . . . . . . • . 72 

nmt.<\ CO:\IPANJIIA DE CAVALLARIA. 

Officiaes.............................. 4 
Pra~as de prct ....•....•.••..•.•. , . . . . GO 

5 

6 

76 
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R rruJ1ilu ftll'tiO. 

Ofticiaf'!' do EstiltlO l\Iaior. . . • . . . • . . . . • • . r) 
Olliriae~ tlt~s tres Companhias ... ,..... . . . 12 

l'raça• ,,,, prrt •lo Estado Menor. . • . . . . . . ü 
Prara; d•· pret dP Caçadores. . . . . • . • . . . 11Jla 
i'raÇa-; dt> pr('f de CaYallnria. . • • . . . . • • . • GO 

17 

210 

O Corpo •le Cavallaria de Mato Gt·osso compõe-se 
de ltum Estado Maior e Menor , e de quatt·o Compo
r.IJia~ ('111 dois Esquadrões. 

ESTADO 'IL\IOR E \IE:'IiOR. 

Teaentf" Cnront•l Comm:uulantP... . . . . . . . 1 
llajor.... ... . .. .. . .... . .. .. .. .. .. .. .. 1 
Ajudante .............. , . . . . . .. . . . . . . . . 1 
Quartel-mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S.,crrtario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

C.pellão.. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. ... , .. . 
Primeiro Cin1rgião .................... . 
Sepodo Cirurgi<lo .................... . 

Sa~ento AjudantP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Sa~roto f}nartel-mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . ·I 
Espiagordeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 
Corooheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 
Selleiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Clarim-múr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1_ 

nmrA r.miPi\~lllA. 

f'.apitio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
T-nte................... ... . . . . . . 1 
Alfnes.. .. .. . . .. .. .. .. 2 

" 
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Primeiro Sargcnlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Segundos Sargentos .............•.. ,... 2 
Foro-iel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos de Esquadra, ..... , . , ...... , ... , ü 
SoldMlos ................ , . . . . . . .. . . . . . hS 
(:lariln..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l''errt~dor .................•............ 

/: (*01pil11lll('ti (}. 

Olliciacs do Estado 11aior ... , . . . . . . . . 5 
Olliciacs das CompauJ,ias ............. , • , 1(j 

Pr:u~as de prct do Est;ulo l\'lrnor. . . . . • . . G 
PrnÇ1s tk prt•t <las Companhias .......•.. 2h0 

21 

2AG 
26i i 

.\ Comp:lllhia l!.\;1 de c~l\·allaria de Pcrnamhuco CQm-: 
}IÕl!-se como as ou Iras, com a dilferen~a de que o seu i 

Cnpilftn he (IPnnmiu;ulo Commandnntr~. I' 

Capitftn Comm:md:uiiP... . . . . . . • . . . . . . . . 1 
'.l'ent•llfP. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . • . . . . 1 
.1\lfC'res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 2 

, .. ,. ... ,.'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ,: .. I 
O Corpo de .Artilharia de ~Jato Grosso compõe-se! 

de hum Estado Maior I' 1\lellol' , "'~ tres f.ompanhias de ! 
Artilht'iros • (~ h uma tll' Artificr~s. 

EST.\IJO ,fAIOn E 1\fENOP., 

Tcnrntc Coroucl CQmmarHhmtc.... . . . . . . 1. 
lllajo•· .......•........•....•..•... , . . . 1 
Ajudante......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 
9nartel-~cstre ...................... , . 1 
Sec1·etano....... . . . .. . . . . . . .. . . . . •. .. . 1 

Capellão ............................. . 
Primeiro Cirurgião ...........•......... 
:-iegundo Cirurgião. . ................. . 
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1

1 S.l1!··uto ,\judaute •..... , ............. . 
Sargrnto Quartel-mestre ............... . 

· Espin~ar~eit·o ......................... . 
Coronh•·iro ..•......................... 

1 Tamhor-Inúr .•..•........••.•.......... 
l'ifaros ............................. . 

IIL'J.\ CQ\IPA:SJ.IIA llE .\nTJLHI"'HOS. 

1 
1 
1 
i 
1 
~ 

Capitoo. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . t 
PrinH'iro Tenente. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1 
54-!!lltHin..; Tcnl'lll('S.... . . . . . . . . . . . . . . • . • ~ 

Prim1·iro Sargento .................... . 
Sf">!!llltdos ~ar~t~ntos ..........•.......... 
forri1·l ....................•.......... 
Cabos 111' E.;.quadra ................... . 
A•"P"ea<h' ........................... . 
Soldados ............................. . 
Tarnhor,·s ............................ . 

(:apiUio •..•........................... 
Prirw·iro Tf•ncutc ...................... . 
Segundo T"n<'ntc ................... . 

Primeiro Sargento ..................... . 
Stgandos Sargentos .................... . 
Artificrs ()!~ fogo. . . . . . . . . . . .......... . 
Forrirl .........•..................... 
Cabos de Esquadra ................... . 
Allspeçadas. . . . . . . . . . . . .............. . 
Soldados ............................. . 
Tambores ............................ . 

ll rcapitldatllo. 

Omciaes do Esta•lo \la i o r .. 
Ofticiaei tb" Compn:1hi;1~ .. 

i 
2 
1 
ti 
(\ 

~~ 

" 

i 
i 
l 

J 
~~ 

6 
1 
(j 

6 
60 

2 

7 

,, 

90 

.. 

8h 
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Pracas de pret do Estado Menor........ 7 
PraÇas de pret de Artilheiros. . . . . . . . . . . 270 
Pra<:as de pret de Artilices........ • . . . . . 86 

O CORPO DE ARTIFICBS DA CtlRTI!:. 

361 
381 

Compõe-se do Estado Maior " ~lenor c de duas Com
panhia~. 

ESTADO :\IAlOR E JUENQU, 

J\l<.ljor Comnwndante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ajudante.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Quartel-mestre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Secretao·io. . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . .. 1 

Capellão. . . . . . . . . . . . ................ . 
Segundo Cirurgião . ................... . 

IIU\tA (;QJIPANlllA. 

Officiaes.... . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . 3 
Praças de pret. . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 84 

Recapitulaçt!o. 

Officiaes do Estado Maior. . . . . . . .. . h 
Officiacs das Companhias. . . . . . . . . . . . . . . 6 

87 

10 
Praças de lll'et das Com11anhias.......... 168 

-- 1i8 
As Companhias de Artifices de Pernambuco e da Ba

hia, compõe-se de 
Capitão Commandente. • . . . . . • . . . . . . • • . . . f 
Primeiro Tenente........ .. . .. .. .. • .. .. 1· 
Segundo Tenente. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 1 

3 
J>rimciro Sargento . ................. , . . 1 
Segundos Sargentos. . . . . • . . . .. . . . . .. • . • 2 
Artiliccs de fogo. . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . 6 
Forriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . f 
Cabos de Esquadra. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 6 
Anspeçadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i 

Soldados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . üO 
Tambor€s. 
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:\s onze Companhias de Pedestres compõe-st~ cada 
buma <f,. 
Capitão ou Tenente Commandante ...... . 
Alrf'rrs AJudante do commaudo ......... . 

Primeiro Saq.;-pnto ......•••........•..• 
St-gumlns Sargt•ntos .....•..••..••.....•• 
Forri••l ........ , .... , , ... , . , , .... , ... . 
Cabos dl' E~quadra. . ................. . 
Soldados ................•............. 
Corneta .......................•...... 

1 
1 

2 
1 
2 
1 
8 

07 
1 

so 
82 

llt-ntpitular,io dos Corpos de gwtruirtlo. 

Batalhão d•• Ca<:adon•s dt~ 'lato Gros~o. 
Batalhfoo du llPposito da Coirte ...•.. 
Guaroiçflo lixa da Bahia. . . .. , ....• 
Meios Batalhões do Piauhv c Ceará .. 
Guarni,:ão Jixa de S. PaulÓ, Minas Gc-

raf's e Goyaz ..................• 
Companhias lixas de Caçadores do 1\io 

GrandP tio Norte J Espirito Santo , 
Parah!ha c Sergipe ............. . 

Corpo de C"' aliaria de Mato Grosso. 
Gompanhia lixa d•• l:avallao·ia de p,.,._ 

nan1huco ............... · ...•.... 
torpo de Artilharia de Mato Grosso. 
Corpo de Aniliccs da Corte .......• 
Companhia de Arti lices de Pernambuco 

e Bahia ........................ . 
tGmpanhias de Pedestres do Mao·anhão, 

Bahia, Espirito Santo, Minas Geracs~ 
Goyaz, Mato Grosso c Santa Catha-
rioa ...........•... , ......•..... 

Sonuna. 

Ollidaes. 

29 
21 
29 
42 

51 

16 
21 

4 
20 
10 

6 

22 

2íl 

l'racas de 
pl·t't, 

606 
409 
416 
586 

630 

3í6 
266 

60 
361 
168 

108 

880 

4.90G 
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RESmiO t;Er.AT- DAS PRAÇAS DE PRET. 

Dos Corpos moveis ...........•.... 
Dos Corpos de guarnição .......... . 

15. 97b 
4.906 

20.880 

() e:-.: ecs:-~n de 880 praças pertence ;ís Companhias de 
Pt~di'Sires. 

()bscrrar(ics. 

O Estado ~laior de primeira c S('gunda classe, c a 
I.('J'('I'ira classe dos Oflkiows do Exercito , ficão ás ordens 
do Commandnutc das Armas da COrte , qualquer que 
Sr!ja o lugar em qne residão , ú cxcepção somente dos 
CJIIC jú esthrrcm empregados em algum seni~~o , por de
talhe on conhceinwnlo do llll~smo Conunandante das 
Anuas. 

Os OJliciacs da terceira classe só poderão residir na 
Cürte • ou nos Quarlcis Gcncraes das Prol•incias. 

Os commamlos dos Corpos poderão ser conferidos 
ús Patentes immediatas superiores, assim como rccahir 
uns immetlialas inferiores; mas neste caso serão com
mandos interinos. 

Os postos de Alferes nos Corpos de guarnil~ão , não 
ob~tante irPm d<'signados a dois por Companhia , poderão 
reduzir-se a hum, segundo conYier ao serviço, deixando-se 
de promO\f'l' o outro nos Corpos em que não forem prc
ch;os. 

Nas Companhi:1s de Artifices não scrflo empn~gac.Jos 
os Onici<JcS moços, ou com cstmlos completos ; excepto 
se por su:1s eircumstanci:1s forem incapazes de scniço 
actiro. 

Os c~peJI;ji'S' primeiros c S('gunclos Cirurgiões' com 
qmmto façflo parte do Estudo l\laior dos Corpos , \'ãO 

somente comprchcndidos nos algarismos dos respectivos 
quadros. 

Palacio do 1\io de .Janeiro em 19 de Abril de 
18iil. - Monoel Feliwrdo de Sonsa a ~Icllo. 
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COLI.ECÇÃO DAS LEIS DO niPERIO DO BIL\SIL. 

1851. 

T0\10 l '1. PAUTE 2." SEn_:,\o :!{, • 

IJECHf.TO 'i." i8~ --<I" 2h dn .\hril de 1851. 

• .f,Jprnrt~ o llrgulamrntn J1fll'fl o CorJJO rk Smulc ria 
Armada ·' at'innal f' 1111pcrial. 

llt·i po1· hem .\plll'o\·m· o Regulamento para o CoqJo 
dt! Sande da Arrmtda Nacimwl c lmpt!rial, que com este 
baiu, assignado por Mono••l Vieim Tosta , do Meu Con
Hiho. ~lini~t.-o f~ Sc•cr·ctal'io fl'Estado dos N("gocios da 
Marinha • f(tJe as~i1~1 o tr•nlia t•ntt•rulitln , r f~H.'a t•xccutar 
com o~ d1·~pal'lms lll'c'"""'ariu;.;, l'otlado dn Uio dl' .Janeiro 
em \'ÍDtf~ c fJU:ttro dP .\hril til! mil nilot·.,~ntos cincocnta 
e hum • 1rig1~simo d.t hu!PpPIHit·ncia e do Imperio. 

1:om a Rnhrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Jllnnocl Vitim Tosta. 

R'fllllammto tJara o Corpo de Saude dt1 Armada Na
dona[ e Jmpn·ial , a que .~e rt!{l•rc o 

/)('('rr/o tft'sfa daltt. 

C:.\I'IT(I.O 1. 

Do Cirurgit7o em Chtfi'. 

Art. J. o O Cirm·gião em Chefe inspeccion:u·á pol' 
si" e, onde uão esti\·er JH'escnte , JlOl' Delegados de sua 
escolha, approvados pelo Governo, o serviço de saude, 
11Dto nos Hospitacs , como a bordo dos Navios de guerra, 
e Pm todos os lugares onde houver gente de marinha 
nuoida ; far:i mo111tcr a ordem , regularidade , c bom 
dfsemprnho dtHJuclle serviço; c n!lssc sentido Jll'opol'á , 
lftii'Jire CJUC julgar con,·eniente, as medidas neccssnrins ~ 
prinril'tllm••nfP rm f'ir·run~tan<'Íillll f'Xtr·am·dinarias. 
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Art. 2. 0 No fim de c:1da anuo envim·á á rc!'pectha 
Se<;retaria d'Estado hum rclatorio circunstanciado , úccrca 
do seniço de saude na \i ai , propondo os melhoramentos, 
que reclamar este ramo d'administração da Marinha ; re
mettertí lambem , de seis em seis mezes ~ informações 
de conducta dos Ofliciaes de Saude , em que notará os 
seniços, e as faltas de cada hum ; e, de tres em tres 
mczf's, h uma estatistictl medica, c cirm·gica, para ser 
puhli(:adtJ. 

Art. 3. o Manterá a ordem, e disciplina entre os seus 
subordinados , obrigando cada hum ao exacto cumprimento 
de seus de\·ercs; podendo não sú advertir, reprehcnder, 
c mesmo prende!', até quinze dias, no proprio quartel, 
ou em algum Estabelecimento de Saude aquelle, que com ... 
mcttcr ()Ualquer falta, estando empregado em terra de· 
baixo de suas im:uediatas ordens ; mas ainda compelli-Jo 
a fazer o serviço ordinario , quando julgue isso conve
niente, communicando logo tudo ao Qtiartel General da Ma
rinha. Se porêm a falta merecer maior castigo, dará 
immediatamentc parte ao Governo, por intermedio do 
mesmo Quartel General, a fim de proceder-se na fónna 
das Leis. 

Art. b. 0 Dirigii·á todo o serviço, nomeando, por 
escala , quando lhe for determinado , os Officiaes de Saude 
11ara os Navios d' Armada , e informando a respeito dos 
fJUC devem servir nos Corpos , Hospitaes ~ e Estações Na
vaes. l\lediantc approvação do Governo, dará instrucções, 
não só a bem da salubridade dos Navios, P1·isõcs, Quar
lris, c especialmente llospitaes , como sobre o modo , ou 
methndo dP l:tzer-se o Sl~niço tle saudc a hordo dos Na· 
lÍOS. conformando-se ao que a tal respeito dispõe o Uc
gimcnlo Prolisional. 

Art. 5. o Exigirá dos Primeiros Cirurgiões, que ser
virem , por com missão, de Chefes de Saude nas Esqua. 
<Iras , ou Ui\'isües , e dos que embarcarem em Navios 
soltos, informações periodicas sobre o estado sanital'io 
das guarnições, e medidas tomadas, para conservar a 
saude dellas; sendo taes informações acompanhadas de ob
sen-açõcs ácerca dos medicamentos, viveres, e mais ob
jectos fornecidos para os doentes. 

Art. 0." Formará escala entre os Cirurgiões desPIU· 
h:-~t-rados . :1 lim dt• a!'sistirrm no Hospital di! M~riniFI ela 
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f:õrte ilO~ cxcrcJCIOS, tanto da pratica das opet·açücs , 
eomo do uso dos apparelhos. 

Art. i. o Regulat·â a fórma dos concursos , para 
preencher as vagas de Cirurgiões e Phat·maceuticos , e 
designará as materias, sobre que deverão l'ersar, dando 
do resultado conta ao Governo, para resolver como for 
con,·euicntr. 

Art S. o Assistirá sempre ás Juntas de Saude, sendo 
os outros Membros ,·ariavcis , e nomeados pelo Quartel 
General da Marinha. Estas Junws julgarão do estado de 
!'aude dos indivíduos , que deverem sei' inspcccionados , 
para terem reforma, ou haixa do serviço por incapaci
dade, r para passarem ;:\ segunda , ou tel"ceira classe; 
sendo sua deliberação levada ao conhecimento do Go\'erno, 
p:.ra resoln•r definitivamente. 

Art. !l. 0 Antes de sahir qualquet· Na\·io de guerra 
irá , ou mandará hum Cirurgião examinar o estado da 
•:nfcrmaria, e da Botica do mesmo Na\'io; se o respe
ctillo Cirurgião se acha llllllliilo dos neccssarios iustru~ 
mP.ntos, e em bom estado ; c se tem dado todas as pro
lidencias possiveis a bem dos doentes. 

Art. 10. 0 Será suhslituido nos seus impedi111entos 
pelo Primeiro Cirurgião de maior graduação, que o Go
,·eroo tksignar. 

1\rt 11. o Executa1·á as ordens c com missões , que 
lbe forem dadas pela Secretaria d' Estado, á qual se di
rigirá por intermedio do Quartel General da Marinha ; e 
•elará na exacta observoncia do presente Regulamento. 

Al't, 12. o Terá hum Secretario, que ser(\ nomeado 
pelo Gorcrno d"entre os S•·gundos Cirurgiões. 

f~APITlLO lJ, 

Dos Primeiros e Segundos Cirurgiões. 

Art. f3. 0 Os Primeiros Cirurgiões da Armada, que 
114!nirem , por commissão , de Chefes de Saude nas Es
qudras , e Dil·isões, inspeccionarão, quando lhes for de
terminado, o serviço de saude dos Hospitaes de Marinha 
du Prolinoias , das Esquadras, Dil'isões , e Navios soltos 
Mtacionados fóra da Côrte. 

Mt. U. 0 Obsenarão todas as ordens emanadas do 
firnrtriiin 1'111 C~u:of~ . CfiH' niin forem rontrarias :ís dos 
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( :ommaml<lntcs das f:5qundras, ou Dil'isões, J que 1H:r

H~nr.erPm ; e dirigirão o SCI'\'iço de saude nas mesmas , 
tcJHio 11Ph~ixo dr. sua insperção os Cirm·giões dos outros 
Nado<.;. 

Art. lii." Nos casos de insubordinação , e faltas de 
scniro. solicitarão do Conunandante da Esquadra , ou 
Dhisfln o eastigo. c punição de seus subordinados, segundo 
o di~posto IHIS Lris Militm·cs de l\lal'inha , se as admoesta
rües. on t·rprcht•nsõrs não forem suflicientes. Havendo 
urgPncia do seniço' os omciacs de Samle presos não sc-
1'[10 <lellr dispensados. 

Art. In.' Terão sob sua immediata responsabilidade 
o scr\'iço dr f;tllldc do Navio Chefe_. onde sempre tle\·c
rão cmhnrenr. 

Art. 17." 1\cmr.Hêrão, de t1·es em tt·es mezes _. ao 
Cirurgião P.m Chefe hum t•elatorio ~ não só das molcstias, 
que tircrcm reinado nos NaYios da Esquadra, ou Divisão, 
e do trntnmento aproveitado, mas tambem dos casos ci ... 
rurgicos ~ que houverem apparccitlo, durante aquellc 
tempo. 

At-t. 18.' Exigirão todos os mezes dos Cirurgiões 
dos outros Navios da Et>qnadra, ou Di\'Ísão, c mais á· 
miudo, se ,iulgarcm cotneniente, hmna parte circunstan
ciada dos doeutes, qne th·erenJ ha,'ido em cada Navio, 
declarando o seu numero, natureza das enrermidades, 
tratamento empregado, e resultado obtido. 

Art. 10. o Qunndo estiverem nos Po1·tos, nomearão l 
de vinte r.m vinte c quatro horas, hum Cirurgião, que' 
se Uenominar.:i- de dia-, pam visitar os Navios da 
Esquadra, ou lli\'isão, c dar-lhes depois parte, pm· es
cripto, do que hou.-er occorrido durante aqudle espaço 
de tempo. Se fóra da hora da visita apparecer qualquer 
accidentc grave a bordo de algum Navio da Esquadra, 
on Dh·i~ão, será immediatamente chamado o Ch·m·gião 
de dia, c avisado o que servir de Chefe. 

Art. 20. 0 De seis em seis mezes, e ao recolhe
rem-se da• commissões , remetterão ao Ciruo·gião em Chefe 
informações minuciosas ãcerca do comportamento de seus 
subordinados, tanto civil, como militar, c da maneira, 
por que dcsempenhárão as funcções proüssionaes. 

Ar r:• 21. o Os Primeiros , e Segundos Cirurgiões da 
.\rmada s('l'\'irãn nos CorJlOS de lmperiacs Marinheiro!!, 
'" Ftl7ileiros \1,-:l"". nos \'a\·ios tlf' g:n('rril. no.;; Ho~pi~ 
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taes. e em quacsquel' outras Estações dt! 1\lariuha, onde 
o Seu scniço se fizer necessnrio ; devendo , quando asfim 
emprrgados, remetter mensalmente ao Cirurgião em Chefe 
hum mappa dos doentes , <lc que houverem trat~ulo. 

Art. 22. 0 No Navio, que não ti\'el' Pharmaceu
tico, o Cirm·gião menos graduado fará as SLWS rezes , 
t• twquclle, em qnc não hourcr senão hum. t•stl~ reu
llirá :1~ d11as funcçõcs. 

1 .. \1'1'1 I LU IIJ. 

.\rt. ~3. 0 Os Pharmaceuticus serão empregados nos 
llospita(•s da Armadn ~ c scnirão de commissão nos Na
,·ios de gncrra , cujas lotaçõt•s derem esta praça. 

Art. 2ll. 0 Os quP. forem empregados nos Hospitaes 
serão incumhidns dns obrigaçfírs , qne se ;:1chão marcadas 
aos n!'pectiros Hrgulamentn..: . na parte 'file 1111's diz I'CS

j>eito. 
Art. 2rJ. 0 Os que sen irem de commissi10 nos Navios 

de guerra ~ ficarão , em qnan Lo se acharem embarcados , 
sujeitos á disciplina , e subordinados ás respectivas Auto
ridades, na fórma estabelecida pelas Leis , usos , e ordens 
em Tigor ; terão a seu cargo a distribuição dos remedios 
aos doentes, executando o que lhes for prcscl'ipto pelos 

·Cirurgiões dos mesmos Navios ; e transcreverão dial'ia
-'tlteute em hum li no as receitas dos ditos Cil·urgiõcs, e 

tom elles assignarão. Este li no~ e as receitas ol'iginacs 
senirão de documentos para as ('OJltas dos Pltarm:H·r.ntiros. 

Art. 26. o Os candidatos ús vagas de Sl'gundus C i~ 
hfl!iões do Corpo de Saude da Armada só poderão sct· 
admittidos a concurso , tendo as condições exigidas no 
ArL 2.' do Plano de 25 de Nu,·embro de 185!J. O dia , 
N que hotner de ter lugar o concurso , será fixmJo pelo 
Miaistro c Secretario (I' Estado da Repartição~ c os candi· 
datos se inseJ'eH~rflo mediante rcquerinwnlo ;, S••rr~'I:U'itl 
d.F.<to<lo. 
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Art. 27.' O concu\'SO será feito em llreseuça tle hum 
Jury, composto do Cirurgião em Chefe, como Presidente, 
e de dons Primeiros, e dons Segundos Cirurgiões, no
meados pelo referido Ministro, sob proposta do Quartel 
General, ouvido o mesmo Cirurgião em Chefe. O Jui'J 
servirá tambem para os concursos de Pharmacia, com 
a dilferença de que, em lugar dos Segundos Cirurgiões, 
terão nellc assento dous Primeiros Pharmaceuticos. 

Art. 28.' O Jury não potlerú dat' signal de nppro
vação, ou repl·ovação, durante o concurso, votar[t sobre 
elle por escrutínio secreto, e classificará o candidflto, 
como optimo, bom, medíocre, c máo. O Governo es
colherá d'entt·e os approvados, aquelles que devet·em set' 
promovidos. 

Art. 29.' Na primeira orgnnisaçiio do COt·po de 
Saude da Armada poderão ser admittidos , como Se- . 
gundos Cirurgiões , sem dependcncia de concurso , os ...J 
Doutot·es em Medicina e Cirurgia , que , alêm de bom · 
comportamento, tiverem conveniente disposição physica, _ 
ainda que não tcnhão os oito annos de pt·atica exigidos 
no Art. 2.' do Plano de 25 de Novembro de 1850, que 
nesta parte fica alterado. 

Art. 30. o Os Cit·urgiões embarcarão nos dilfercntes 
Navios da Armada, segundo as respectivas lotações. 

Art. 31 • Nenhum Cirurgião embarcará em Navio, 
cujo Commandante seja de t>atente inferior á sua graduação. 

Art. 32.' Os ohjectos necessarios para o expedientsr 
do Cirurgião em Chefe serãa fomeeidos pela Intendeuci"" 
da Marinha, mediante pedidos , com a assignatura do Se
cretario, c a rubrica do mesmo Cirurgião em Chdt~, e 
do Encanegado do Quat·tel General da Mal'inha. 

Art. 33.0 Os instt·umeotos cirurgicos, fornecidos 
para o serviço de bordo, serão marcados com as iniciaes 
C. S. A. entre duas ancoras gravadas na offieina compe
tente do Arsenal de Marinha. 

Art. 3h.' Ha\'erá no Quartel General da Marinha hum 
livro, onde se lançarão os assentamentos de todos os 
Officiaes do Corpo de Saude da Armada, e se notarão os 
respectivos movimentos. 

Art. 3 5. o Os Officiaes de Saude não poderão obter 
licença, seniJo nos casos, e segundo as regras, que de
terminão as dos mais Officiacs da Armada. 

Art. 36." Depoi> de organisado o Corpo de Saudc 
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dõll( Armada. as ,·;:~g<IS, que hou\erem, serão JH'l'euchidas, 
•â ronronnidade do An. 7." drste Ul'gulamenlo. 

Art. 37.0 Os Pharmaceuticos terão dil·eito á reforma 
DO Posto de Segundo Tenente, quando contarem mais 
de l·intc e cinco annos de ser\'iço, c se acharem iln}JOS
itõilitodos de continuar ncll.,, 

Art. 38.• Os Olliciacs do Coq>o de Saude da Ar
mada terão os rcncimentos designados na Tnbella ~umexa 
ao presente HPgulamcnto . 

. \rt. 3P. o Em ((UHnto uão for pro\•ido o numero 
dos Omciacs de Saudc, mnrcmlo no Art. 7. o do Plano 
de 25 de :\orcmbro de 1850, poderão ser nomeados, por 
rommi~são, os qne fnrcm necessarios ao serviço em qua.l
quet· das clnsses_, não cxcedPtHio ao dito numero, e sendo 
~mpregados de prcferench1 , como Primeiros, os Segundos 
do numero. 

Art. la0. 0 Os Enft~l·nwiros~ que forem necessarios 
para emharcttr nos Navios de ~IH'IT<t , serfto tir;Hios dos 
Hospitat•s da .\nnada, ont!P dP\t•rflo habilitar·~!'. 

Art. .'J t. o Todo~ os ('asos nflo previstos neste Uc· 
plamento • ~OIJI'C '-JIIC • St·~nndo 1110Stl'al' a necessidade 
e experit•ncia, se dertt proddcnciar, serflo pelo Cirm·
giio em Chrfc le\'ados ao conhecimento do l\'linistro c 
Secrelario d'Es!ado da R"parliçflo, propondo o que julgar 
acertado, a lim de se ddiherar. como for COincniente. 

Palocio do Rio de Janeiro em 2!1 de Abril de 1851.
:~~&noe/ Vieira Tosta . ... 
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Tabclla dos soldos e >>encimentos men.oacs dos O{ficiaes do Corpo de Saude da Armada. a que se re{ere o 
Regulamento desta data. 

VENCIMENTOS. 

.~os NA\'10!1 ARMADOS, o c 
E!tl TF.RRA. 

TllAf'oSP{)l''l't.S. 

Nn direcçào de Nos Jfosp., Cor- ·~ ~~ 

CLASSES. GRADlJ AÇÜES. SOLDOS. Iiospitaes. pos, ou outro i ~ 
o 

qualquer se-rviço. I 
.• . , 
·': '~ § o. 

Gral., de Grat .. de- ' 
o~ 

·~ ~{ ~~ Cmlifica pois de H r; ratifictl pnis de X ~ ~ 
çOes. tUUIO.f dr! ~·,)cs. tUIItO.'t dt• '" '" '::: .... ·::: 

serl'ico. .fC1'11Ü;o. .;: ~ ;: -~ ti ... '-' 1:..:~"' 

------------- ------------ ----- ----- --------------- ------------ ---
Ciruq.;i:to em Chefe .. Capit<io de Mar e Guerra. 'i'ggggg ,. · · iõsôõi·· · · · ,;õsõ.iõ · · · · ;,isü.io ·········· 7081100 I 1018/l{ltl I 1080011 
1.° Cirurgião ...••.•. C ... 1pit1i.o Tenente •••. ,., R080ihl [,nsnoo I sosllon nusono 
Dito •.••......•... I 0 Tenente ... , ...•• , . áUSOOO 8U8nOO 908000 71lSOUO 80811110 óOSOOO I Sfl8flflfl Ufl8000 
:.!. ° Cirurgião ..••.... 2. 0 Tenente •••......•• 358!100 • • • • • • • • • • • .. • . • • • • • 611811110 7081100 258000 7118111111 ROSIIOO 
1. 0 Pharmaceutico ... Guarda Marinha ••. , • , 3118000 ~·.,,...... • .. .. • .. .. <illfliKIU hii8000 118000 5U8fl1JU liOSOOO 
:;),0 Dito ............. Oito........ . . • • • •.•. aosooo ~ .................... 

1 
211sooo ao sono 11 suoo ansono 4osnoo ! 

OBSERVAÇ0ES, 

1.::~. O CirnnJão em Chefe ·vencer .i. em terra, ~\êm do seu solJo, a gratiCieowã·• que lhe pertence embarcado. 
2.• O PL'lmeu·o Cirurg1~0, que subst1tuw o CirurgiJo ~~m Chere nos seus irnped1mentos, pe .. cebeL'â lambem -: gratifil':~<71ío, que :• 

t't'!C compete; e os que se•·vn·em de Chefes de Saude nas l!:squadl'as, ou Ui\'ISÕes, t~1·ão, alCm desta glw.ltificaç?ío, as maiódas c n•· 
•uedorias inherf'ntes á g1-aduado immediatamente superior. 

_3.~ As comedorias e vant'agens das dh·ersas classes do Corpo de Saude ser:ío as mesmas, qne se abonão aos Offiriaes d'Armarl.• 
d1; 1~uaes gmdua((ões, quando embarcados nos Navios armados, ou Transportes. 

·i.• Nas ~atilicações ficão comprehendidas as mencionadas na Lei de tl'inta c hum de Agosto de mil oitocentos quat·t•nta e hnm. 
-'•·• Os Otto annos de sen·ico, de que acima se trata, serRo somente contadOH aos OHiciaes do Cm·po de Saudc. rll'sde a tlat:. 

:~;:,.:::;~~.~!:-"~!~,.~~~~·~~t!'~.:~..,~~.o t\•:;"'.~~u!~~~;:!; ~!'e!za.,~ .. t~W'!'!.: •. c~ :.\'!:..!':'~~!:f.!::~, .. :.;.':~'~ hrtm<;a se10 ,·cn,:imento de soldo , ,,1, 
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C.OLLECt,:ÀO DAS LEIS DO HIPEJUO DO BRASIL. 

\851. 

T0\10 lfl, PARTE 2. R SECÇÃO 22. • 

IH:ct\ETU ;'<;, • 7Rit- de 2!l de Ahril d<> 1S51. 

Abre ao Uini ... trrio do lmprrio lmm crf'llito f.rtrnordi
,.,,.io dt• R.< 15 000.))\llllO para Ajuda.< de cu.<to 

de rind11 nos Dt'pntados rfa H. 4 Lrgislaturn. 

• :'\ão consignando a Lei do Orçamento \'Ígente quantia 
'! .• alguma par<~ occorTer· á despeza com as Ajudas de custo 
, ! de linda tios nO\os D<·1mtados il actual Legislatm·a pelas 
~ ~ Proimci<~5 dr ~lato Grosso, Rio Grande do Norte, e Ma-
~ nnbão ~ e á dos Supplcntf's quP u•m de suh~tituir· as Ya

aas' e impedinwnto..; do-; actuars l)pputadns por· outras 
Províncias; c Sl'ndo urgente t•sta dcspeza: Ht'i por bem, 
Tendo OU\ ido o Conselho de i\linistr·os, na conformidade 
do S 3. • do Art. lt. • da Lei N. • ó89 de 9 de Sctembt·o 
ultimo, .\utorisar o l\linistr·o e Secl'etario d'Estado dos 
Nrgocios do lmperio a dcspendrt· com este objecto no 
actual exercicio a quantia de quinze contos de réis; de
Yeodo este credito ext1·aordinario ser incluido na Proposta 
que tem de ser presente ao Corpo Legislativo, pal'a ser 
detinitilamente approvado. O Visconde de Mont'alcgre, 
do Con>elloo <I' Estado, Pn•sidcnte do Conselho de Mi
oistros, Ministro e Secretario <I' Estado dos Negocios do 
lmperio, o tenhn assim entendido, e faça cxc.cutar. Pa ... 
lado do Hio de Janeiro em \'Íntc c nove de Abril de 
mil oitocentos cincocuta c hum. trigesimo da ltHiepen
deacia c do Imperio. 

Com a Rnbt·ica de Sua Magestade o lmpcl'ador. 

Visconde rir Jlfont'alegre. 
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-------------------------COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPELUO DO BRASIL. 

1851. 

TmiO 14. PARTE 2,• SECÇÃO 23.' 

lli:CIIETO N." i~;)- de G de ~!aio de 1851. 

/Ji.~tribue as Prurincias d() lmperio em seis Dú;trictm; 
para as ]usprc{'(ies militares. 

llci por hem, em conformidade do disposto no Artigo · 
trigesimo quarto do Regulamento approYado pelo Decreto.~ 
numero setecentos setenta e dois de trinta e hum de MarÇAl. 
do corrente armo , IJi~fribuir as Províncias do Imperio em 
seis Districtos para as lnspecções militares, a saber : . · 

Primeiro llistricln. - Provinda de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. ' 

Segundo Districtn. - Província de Santa Catharina, 
S. Paulo, Espírito Santo, c Minas Geraes. 

Terceiro llbtricto.- Côrte e Província do Rio de Ja
neiro. 

Quarto Districlo. -Províncias da Bahia , Sergipe , Ala
goas, Pernambuco , Parahiba, e Rio Grande do Norte. 

Quinto Districto.- Provindas do Ceará, Piauhy , Ma
ranhão , Pará , c Amazonas. 

Sexto llistricto. -l'rovincias de Goyaz c Mato Grosso. 
Palacio do lUo de Janeiro em seis de Maio de mil 

oitocentos cincoenta c hum , trigesimo da lndependencia 
c do lmperio. 

Com a Hubricn de Sun Magcstadc o Imperador. 

;][anoel Felizm·do de Sou.<a e Mello. 



I "'' I 
lln:nno :\." íHti -- "" 1; de ~laio "" J)l:·d . 

.lltm1 a Tahella dos •·molmnculo.< da Serrrtaria d" Estadn 
dos ·'·egocios da Guerra. 

Em coniOrmhlatlt• do .\rtigo quinto Ju De,:reto uutnero 
quinhf'nto' sefNli:J e quatro 1le Yinte e oito de 1\gostn Ut• 
mil uito<'1'nlos c dw:oenla , lleí JlOI' bem alterar a Tabella 
do~ t'lllnlunu!nto:-. da Sl•crclarin d'Estaclo dos Negoeio• da 
«iuf'rr:J. apprm·cHia Jll'lo Ht'~ulamcnto de vinte de Abril de 
mil t•itnl'•~Hfos qunrenta e quatro, ficando supprimidos os 
que pa~;l\;1n 1wlo n•g-i~tro dns suas Pt!lcntes os Olliciaes de 
prim(•ira Linha tio Excrdlo , c sendo reduzidos a huin c 

"' .eio por ,·pnfo os que se pcreebiao pelas nomettçõcs ·dt~ 
mandante em Cht•l"c do Exercito , Divisao, Brigada , 

C'Airpo, l"'pector de qualqm·r Arma ou Cm·po , Comman
le de Mmas, de Praça , Fortalez11 ou Districto , ,\ju
le P l)uartPI-Till'!'tre GP!I!'ral . llt~putatlo tios mcsuws , 

Wajores cf,. Hri;.;ada , _\jndtlnll'" tl1• Campo , de Ordens • 
ou de J'e.;.:oa , ~t·rrt.'tario~ "ilifarl':o'. ou de Commandos dl' 
.lrma•. ~lariiH'I Felizardo d1•. Sou'a c )lcllo, do ~leu Con
!oelho, ~lini~tro e Sceretario fi'Estatlo dos Negocios da Guerra, 

;, o tenha :1~Am t'ntendido , e t'\fH\'a os despachos necessarios. 
Palacio elo ltio tle .lanch·o em seis de Maio de mil oitocen
tO!I cincof•nf:t ,~ hmn , tri~!Psimo da Intlcpendrmcia e do 
lmJl"fin. 
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COLLF.CÇÃO DAS LF.IS DO IMPimiO DO BRASIL. 

1851. 

ÍOMO 11J. PARTE 2. • SECÇÃO 2&.• 

0
DECI\ETO N.• 787- de 15 de Maio de 1851. 

Regula o moda por qut' Wl:.' Adminúlraçõe.• e AgencitU 
do Correio se dae Jlroccder tÍ queima das cttrtlll 
atrazadas, para critar a perda dos votares e docu
'l}lfntos que citas encetrem. 

Podendo acontccct' que cutre a• cartas retardadaJ. 
nas Administrações c Agencias do êol'l'cio , a cuja qucimi 
tenha de proceder-se na conformidade do disposto no A 
!1.38 do Regulamento n. 0 399 de 21 de Dezembro de 184&, 
algumas haja que contenhiio valm·cs ou documentos que 
nteressem não só ;:ís pessoas por quem ou a quem forem 
as mesmas cartas dil·igidas, mas ainda a terceiros ou a 
seus herdeiros ; e convindo obviar a perda de taes va
lores e documentos : Hei por bem que d'ora em diante em 
todas as Administrações e Agencias do Correio se observe 
no processo da queima das cartas atrazadas o Regula< 
mento que com este baixa , assignado pelo Visconde de 
Mont'alegre, Conselheiro d'Estado, Presidente do Coo· 
selho de Ministros , Ministro e Secretario d'Estado dot 
Negocias do lmperio , que assim o tenha entendido, e · 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em quinze de· 
Maio de mil oitocentos cincoenta e hum , trigesimo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperado•·· 

Visconde de lllont'alegre. 
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' Brg11/amnrto, a que se l't(ere o Derreto de.,ta data, 
dre o 1110do por q11e nas Administrações e Agencias 
d6 Correio se dere proceder d queima das cartas atra
zadas, para evitm· a perda dos ••atores e documento.; 
f"" r/las encerrem. 

Art. t. u As cartas que tem de ser ljneimadas em 
•irtude da disposição do Art. 138 do 1\cgulamento de 
21 de Dezembro de 1866, serão antes abertas par!' o 
&m uoico de se ,·crificar , se dentro dellas existem valo .. 
m, títulos ou documemos <Juaesquer que a alguem pos
lio interessar. 

ArL 2.' Os ti tu los ou documentos achados serão 
l!IICOihidos em lugar conveniente, depois de lançados e 

r
=-scriptos em liHo para esse lim destinado, com de
dlraçAo de sua natureza , nome da pessoa que os eu
tina , e a quem , lugar donde ,·inhão, e para onde ião. 
A..arla que os acompanhar, depois de sabido c es

. eripto no sobrescripto o nome da p••ssoa que a assi
pou , serã immediatamcut<~ fcchi!.da com obreia e lacre, 
e 1uardada com os documentos respectivos. 

Art. 3. o Os ,·alorcs sct·ão igualmente dcscriptos c 
Jaaçados em receita, c entrarão no cofre do Correio. 
A carta <file os acompanhar, depois do processo do Ar
liso antecedente, será recolhida e guardada convenien
-ate. 

ArL 6. 0 Os valores, títulos e documentos serão 
elltrrgnes com as cartas respecthas ás pessoas que mos
lnrem ser as mesmas que as dirigirão, ou a quem forão 
tlirigidas, ou <Juem legalmente as r·eprcscntc. 

• Art. 5.' Quando hon1r.r·cm de ser restituídos va-
lores, os Administradores dos Col'l'cios tirarão da caixa .• 
r lançarão em despeza a quantia necessaria. 

ArL 6. 0 Para obterem o levantamento de taes ob
jectos r.quercrão as partes aos Administradores, os quaes 

. flll'êm, se pelo requerimento c documentos se não jul
'. 111ft111 habilitados para deferir, poder·ão mandar as partes 

.-e procedão ãs necessarias justificações no Juizo dos 
feitos da Fazenda . COQl audicucia do Procurador dos 
feiiOs de lia. 

Art. i." O Juizo dos Feitos da Fazenda procederá 
n1 tars .iustificações como em todas as mais em que 
1 Ja•enda he ioterc~sada. 
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A1'1. 8." A abertura sm·á feita 11:1 Côrtc em Jll'~-, 
scnça do Administrador e Thcsourcil·o , c bom Empre·: 
gado da Contadol'ia , que fará a cscripturação neccssa
l'ia ; e nas Pt'O\'incias em presença dos Administl'adores 
c seus Ajudantes, <fUC farão a csc1·ipturação. • 

Art. 9. • Na Cô1·te o Administrador do Correio com', 
:onticipação convida1·á flOr cscripto a Commissão da Praça i 
do Commcrcio para nomear hum ou dous dos seus Mem
bros <fUe assis!iio ú abertura das cartas. Nas Províncias o' 
:\dmiuistndor annunciará J>clos jornacs com antecedeucia o; 
dia em que de,·c proceder a esse acto , c convidará do~q 1 

dos Nf'gociantcs mais conceituados pa1·a assistirem. 
Art. ill. A abertura tm·ú luga1' em humo das salas 

do Concio . c sc1·á feita pelos Emp1·cgados que os Ad, , 
ministradon!s designar·em. 

4 

Art 11. I'<~ r-se~ hão repetidos annuncios declarando : 
•• nahn·cza dos documentos, c os \·alores achados, c os] 
nomes das pessoas que os dirigfl·ão , c a quem forão di, j 
rígidos. 

Art. 12. Não comparecendo os interessados hum ; 
anuo depois da abertura_. as cartas serão quP.imadas , e ~ 
os tilulos c documentos recolhidos no Archivo Publico. , 
Os Hllorcs irão pa.·a o Thesout·o Nttcioual. , 

Art. 13. Estas disposições COIIIIII'chendcm as cartas 
que forem abertas em virtude do A•·t. 1â7 do l\egul3· i 
mcnto de 27 de Setembro de !SA!l, c passarem á classe 1 

de at1·azadas conforme o Art. 168 do III<!SIIIO 1\cgulmnento. ' 
p.,(.,cio do 1\io de Janch·o "'" 15 de Maio de 1851. 

Vi.owondc df' .llout'akgre. 

- --·-
UECIIETO !\," 788- de !!i de i\l;lio d•o JS;if. 

f'oncnlt~ a Ar.w:nio Forltllullu da Silra pririlt:,qiu cr
t'ftt.o;ú·o por rinte muws para .~ó cite poder fllbl'iCllr 
C lfSar dos t..'ai'I'OS i! !JUirU/asUs, 'fUC r.m par/c fll ... 
I'Cntara e fl}Jelfeiroara ·' destinado$ d condttcftío e dcs
•Ytrgn de gcnrros. 

< 

Atteudeodo ao que Me representou Arsenio l'ortu. 
nato da Silva , pedindo privilegio por vinte aonos para , 
introdnzír guind;1:r;;trs c carro~: o;Pgundo o~ mortelfJ:~. qur · 
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apr~ent:1. 'l"' IJU~cs em p~t·te inventara, e em parlt! 
aperfeiço:1ra, e para fm:ct· , Jl!JI' meio dos mesmos t a 
tle!carg• dos generos para a Alfandega de Pemambuco. 
e sua conducçào para os al'lnazens dos particulares: Hei 
por bPm. de conformidade com a Minha lmperialllesolução * lO d,. corr:'!ntc mez, tomada sobre Consulta da Scc
flo dos !'i•·gocios do lmpcrio do Conselho d'Estado de 
!5 de Ahril :~ntN'('(Ientc, Conccdet· ao referido Arsenio 
Fortnnt1lo dtt Sih·a prhilrgio exclusivo pelo tempo que 
rrqoer,. tão s{}mrntc na parte rrlath·a ao fabrico e 
1n0 da<Jnellcs cnrros e guindastes, a fim de qtH' só ellc 
os JIOS"<J fabricar c usar; do tjual privilegio se lhe pas
Nrj a C'OIOpPtt·nlc CtJrta • nos termos e com as clausulas 
ob Carta de L••i de 28 dt• Agosto de 1830. O Visconde 
• ~lnnt'tdt>gre. Conselheiro <I' Estado, Presidente do 
Con~elhn de Minisrros, Ministro c Secrclario fi'Estado 
tios \f•gocios do l111pt'rio. assim o tenha entendido, e 
ra('a f':U·nllar. Paladn fio Hio flt! .Janeiro rm quinze de 
lbio dt! mil oitoeP!llo" t'illt"Ot'llla r hum,. trigcsimo da 
lndtpendt·nda c do lmpr·rio. 

Com a Uuhric;J de Su:1 ~fagcstade o Imperador. 

iis,·ondc d!' Mont'a{l'gre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

'fOliO lA. l'AIHE 2.• SECÇÃO 25. • 

IJECIIETO N." i8\l ---de 21 de Maio de 18()1. 

SupJ>rimc o luyrll' r/e l'raticante d<! Rcccbedorin_ do 
Jlaraultão 

Reconhecendo náo serem necessarios os dous lugares 
de Praticante da 1\ccehedoria de 1\endas internas da Pro
vinda do Maranhno , creados pelo Decreto de 15 de Junho 
de 18.16: Hei por bem Onlenar que se supprimfio os referidos 
lugares. Joaquim Jos{, 1\odrigues Torres , do Meu Conselho, 
Senador do Jmpcrio , Ministro c Secretario d'Estado dos Nc
gooios da Fazenda , c Presidente de Tribunal do Thcsouro 
Nacional , assim o tenha cntemlido , c faça executar. Pa~ 
lacio do Uio de Janeiro em l'inte quatro de Maio de mil 
oitocentos cincocnta c hum , trigcsimo da Independencia e 
do Imperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 
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COLLECÇÃO nAS LEIS no IMPERIO no BfiASJL. 

1851. 

TOliO fh. flAilTE 2. 4 SEt:r.:ÃO 26. • 

llECIIETO 'i." /fiO- de 28 de Maio de 185L 

Conade a Thomaz .lusl de !'astro , privilegio para que. so
mtnte a Companhia, qur organisar, possa usar JJordoze 
amws do,, carros de quatro rodas no transporte do café 
t oulrtJS genrros; não fit·ando inhibida qualqttet· outra 

.. pusoa de tran.'iportar os ditos genero.y no,'i vehiculos até 
agora !Mados , ou em outros, que se possão útttoclu:zir, 

- d;ff'rrr11trs do.'i da mesnw ('omprm!tict. 

:U!•·n•ll'tlllo an que 3k rcprf~entou Thomaz José de 
Castro, Jll'!lindo prh ilqdo P\du~h-o JHir doze annos para 
e lnrorpont\'ÜO de h11ma Colllpanhia, fJUC se encarregue de 
fazer conduzir, em carros tle quatro rodas, para o Con
!ulado, ou para onlro Trapiche úa Cidade, lodos os volu· 
me~ dP raft!, qn<' pt•sem mais Ue quatro arrobas, sendo 
igualmcn!P pcrmittitltJ i.Í mesma Companhia o transporte de 
quaesqucr generos c \·oJunH's pela maneira e preço, que 
ojU5Iar com seus donos; c Conformando-Me, por Minha 
immediata Resolução rlc trPzc Uo corrente, torn o Parecer 
da Seeç;1o dos Negn!'ins do lmperin do Conselho d"Estado, 
exarado em r.onsult<J de dm.t' 1lo rdcrido mez : Hei por 
bem Cont·cdcr ao mcnrionndo Thomaz .loSI

1

~ de ~astro o 
prifilegio, que requer, para que somente a Companhia por 
elle or~anisada po"a usar pelo tempo de doze annos da
quelles ('arros no transporte do café c outros generos, sem 
que por i»o fique inhibida qualquer ouh·a pessoa de trans
portar os mesmos gencros nos vchicnlos atC agora usados, 
4MI em outros, que se possilu inventar ou introduzh·, dif
faentes dos da Companhia, que ali\m disso ficará sujeita 
'- condições, que com. este haixiio , assignadas pelo Vis
coodc de "ont'alegre, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Cooselho de )linistros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
llewocios do Impcrio ; dependendo esta concessão da appro
t-~(".iio tia .\~"t'rnLit~il ~~erHI l.t>gblali\·a. O mesmo l\Tinistrn ~ 
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Secretario d'Estado assim o tenha entendido, c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte c oito de }!aio 
de mil oitocentos cincoenta e hum , trigesimo da Indcpen
denda c do lmpcrio. 

r.om a llnhriea de Sua ~lagestade o Imperador. 

l'i.<conde de Jllou(uleqre. 

fnJHllrõf's a qu1• se l'f{t•rr o lJrcreto rlt•sta drtlrt. 

f." .:\ corlllnq.ão scní li•ila por carros ·tlc quatro ro
tla!', ele lan('a, c collocados sobre molas, puxados por dois 
ai{~ seis animacs, c dirigidos por hum sóta. 

2." A Companhia fornecerá todo o pessoal para o car
regamento c tiP~cargn dos Cím·os nos pontos, d'ondc sa
hircm, ou para orulc se destinarem. 

3." A Companhia, pnssado hum anno depois de <:o
mcçados seus trabalhos~ ficurá obrigada a empregar so
mente pessoas livres, fHzcndo-as \'ir da Europa , quando 
aqui não se encontrem em numero sufficientc. 

Ji .. a A Companhia cslahelecerá as linhas de carros, que 
forem neccssarias para u comlnqâo, cujos preços são os 
seguinte~ : 

t.• Linha.- Da Rua Nova de S;lo Bento, entre as 
Ruas Direita c do Aljnhe , inclusive as I\ nas dos Bencdi
ctinos e ::\lunieipal, oilcnta rt'-is pnr t:ada huma sacca de 
cinco nrroba!'. 

2.• Dita.- Da Hua das Yiolas, entre a Rua IHreila c 
a da Yalla, cem réis por sacca. 

3.' Dita. - !la Rua d' Alfandega, entre a !'raia dos ~li
IWiros e a llua da Valia, (~ento c rinlc réis. 

'• .' Dita.- Da Rua do Otnidor entre a H na Direi! a e 
a da Yalla, cento r• qunrcnta n'is. 

5.a Dita.- Da Rua tle S:io .lo.s{·, eomprehcndendu a 
Rua da l\liscricordia , Praia de Dom l\f:mnel, nua e Largo 
d.',\juda ,', J.argo da f.:uioca' c nua da Valia ' I'Cilto ~~ Sf~S· 
~enta rms. 

G.' Dita. - De todas as Unas c traves>as acima da 1\ua 
da Valia, at1'• a frente do Cnmpo d'..\rrhmHJção, rentu e 
f!esscnta réis. 

Todos os rolnmes. IJUC a Companhia tiver de fazer 
1·omlnzir, f' qtw couteuh;lo oito arrobas e menos , dos Tra-
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piche~ r loraes entre o Caes da lmperaliz e a Prainha, 
para •~ mesmas linhas , pagar ao por arrobo na I.' - dez 
~is, na 2. 2

- quinze réis, na 3.11
-- \'Ínte réis, na &.•--~· 

ftnte e cinco réis, na 5.• e 6.a- trinta réis. 
5. • O despacho , factura , ou carta de remessa será 

hastanfe para justificar o peso dos ,·olumcs , qu~ não con
liYerern hum peso determinado. 

6.• A t:ompanhia irá cslahclecenilo essas linhas; c au
vmentando o numero dos Ci11TOS, á medida que as necc~si
dntles da cnndur~·,,o o exigirem. Se port!m huma linha nlio 
der !"nfficieule couduqélo para hum carro, poderá ser reu
nida a outra ou onlras. 

i.' ,\ Companhia nao ficará inhibida de conduzir ou-· 
lros generos e \'olumes pela maneira c preço , que ajustar 
rom seus donos ou consignatarío!J , huma vez que não fi
que prej11dieada a condncçao, a que ella se propõe, como 
fim principal. 

8 ... A Companhia terá os n1h:eiro~ e pessoas de,· ida
mente hahililadas para a prompla t' facil ronfel'enciu dos 
•olumes no aclo do n•rebimento e tt.l entrega. 

Palacio do Rio de .lnneir<> ""' 2~ cll' )iain ele IRi'il. 
l'iHOntl• tle ,J[nn(a/rqrr. 
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COLLECI/ÃO ll.IS LEIS DO IMPEniO DO BRASIL. 

1851. 

TOMO H. PAnTE 2." SECç,\o 27,• 

DECRETO "'V í!ll --de 30 de )!aio de 18;;1. 

Jut01·;sa a inc01]10rarão da Companhia de Seguros mnriti
mo,ç -- Reruprradora-, e approra os respecliros 

E.<tatlltos. 

Tomando e111 Cansi11eraçfio o que ~Ie representárao Joa· 
quim Pereira de }~<Iria, Berna!·do Francisco Lessa, c An
tonio Simões Barroso, Accionistas c Directores da Compa
nhia de Seguros marítimos - Hecuperadora -: Hei por 
bem Autorisar a incorporação da mesma Companhia, c ap
pro\"ar os Estatutos a este annexos, assignados nesta Cidade 
pelos respectivos Socios em data de tres de Abril do cor
rente anno, para que por elles se reja a dita Companhia. 
O Visconde de Mont'alegrc , Conselheiro d'Estado, Presi
dente do Conselho de )Iinistros, Alinistro e Secretario dTIS
tado dos Negocios do lmperio, assim o tenha entendido, 
e faça executar. Palario do Rio de Janeiro em trinta de 
JJaio de mil oitocentos cincoenta e hnm , trigcsimo da ln
dependencia e do Jmperio. 

r.nm a Ruhriea de Sua Magcstarle o Imperador. 

l"iscolllle de Alont'alr·gre. 

Estatutos da Companhia de Seguros !IWritinws-- Recupe
radora -, aos quaes se refere o Decreto desta data. 

Art. 1.' ,1, Companhia tem por titulo- Recuperndo
ra; -por ohjecto -Seguros- contra riscos marítimos, c 
por emblema - hum navio. 

Art. :!.' Quatrocentas acções de hnm conto de réis 
cada hum a, constituem o cnpital da Companhia, do qual 
haverá sempre dez por cento de fundo elfectivo , e na oc
rnl'renrin fie p('rtin!', qnc o desfu1qucm, será Jogo prr('n~ 



( 11~ ) 

rhido, f'nlrando cada .-\ccionisM com a tma resperth·a quo 
la, logo que lhe seja reclamada . 

. \ri. 3.' Alêm do fundo effeclho, de que trata o 
. .t.rti~o t~ntcccdentc , haverá lambem fundo de reserva , for
mado c,;dnsimmenlc pela aecumula\·ào dos juros tio di
nheiro dí~fHHih·cl , até prcfnzer som ma correspondente a 
uu(ln~ llt•z por c.(•nto do capital da Companhh1, e, com· 
pldo o fnntln tlc re!"ervn , <fnalqner tle~falqne que ullcrior
menll' ~nm·er , será prccnchitlo do mc~mo mndo , c só cs
lantlo completo, he que u..; juros do dinheiro tlisponivcl 
rnlr~rno pnra a massa do~ lucros partivch . 

. \ri. Lo Todo o dinheiro clisponivel scní confiado a 
qnalqw·r E:-;l;tbelcdrncnto bancai desla Praça , que om!reça 
a nt•e,':':'aria ~Pgnranc:a, on emprcgadn em Bilhetes do Thc
iOnru '"acionai ou d'AII~HHlega, como for mais conycnicnte. 

Art. :">." .\ Companhia será reprcscnl.ada c dirigida 
por hmna Hirccção composta de trcs Acdonistas, nos quacs 
senírá tlc procunt~·iio ger"l n aclíl dn scssãc.), em rJttC forem 
t·lcilos. 

Art. n.~ A Compnnhia ('OIIlilllliii'OÍ a traUalhar até o 
•lia sele de Junho de mil oitocentos cincocnla e dois, em 
tJIIC finda o prazo de quinze anr1os estipulado nos primi
ti\w;; Estntutos da mesma , c mais quinze annos, que hao 
de fiwlar em sete de Junho de mil oilocenlos sessenta c 
>ele; pun'm se ontes de expirar esta prorogação de prazo, 
sobrericrem perdas que absorvão metade do capital, ou 
verifiear·se que o Componhia não póde preoncher o Om c 
intuito sorial, senl dissolvid;t c entrará em liquidaçno . 

• \rt. 7. o A Companhia uâo correní maior risco du 
qne dnro por cento do seu capital sohrc qualquer cmhilr
n-;a., mercante, c sete e nu• i o por cento sohrc ;.1s de 
guerra ou paquete,. 

Dos ..~icrionistas. 

_\ri. 8. o Siio ~\ccionistas da Companhia os acluacs 
possuitlnrcs de sm1s ncçõcs , ou seus ccssionarios, rceo
nhccidos em ronfunnidade do Ml. 10.• 

Arl. 9.' Sendo o Componhio socicdode anonymo, a 
nsponsahilidatlc dos Accionistas não se estende al~m tio 
valor de ~nas rc~pectirns ncçõcs; são porêm solidariamente 
respon5õal"cis até :1 eoncurrcncia t.lo valor que reprcscntno . 

. \rl. 10.0 
.\ nenhum .\rcionista será licito possnir 



mais de Yint~ twc;úrs, nf'm retirar-se da c:umpnnhh• , qunl
quer que seja o moti>O, que allegue; mas he-lhe 1"'1"
mittido dispor de bllaS respectiVOS OCÇÕes por l'endo 011 

cessao, com appronu;áo dil DirecçAo , sem a qual na.o fi-. 
r.ar;l desonerado ele responsabilidade, nem o cc•ssionnoi•• 
~rrá reconheciiln At·cioni~to da Companhia. 

Art. J 1.' As lransferencius de acçôC!oi serão feita:> l'"r 
termo em liYro espe1·i;ll, oUri~lmtlo-sc os n•:-;siounrios pur 
toda n rc:;pon~abilidailc '~ obriga~i"ICS sodacs tlo~ cc•leul~~:. 
Os termos de transfercncia de acç.õcs Ucn~m ser n~•siHnmin~ 
pelos cPdenle:; c n·~sionarios, e bem nssim pnr dois lli · 
rf'rtnrc~. 

Art. 12."' ~o:-: CHHl~, em qnc n lHn•('\:âO rcn.t:.mr " 
appt"OHJçtio de 'tualqucr lransferencia de ucções, tPnl n 
faculdade de toma-las por conta dn Companhia , l"'lo mesmu 
preço ou Yalor da n•nda conlradaila , para ccdt•-las u in~ 
dh-idno da !'Un cs(·ollm. 

Art. 13.' A imponlualidutle do Acrionisla "" en· 
Irada das quotas, que lhe forem reclumadas, no conformi
dade do Art. 2.', importa a ma exclusllo dn Compnnhia , 
e o completa perda das respectivas acções; ficando toda
,·ia re~ponsa\o'el pelos prejuízos, 'lne se verifkarmn dos 
ri~eos tomados nté a data da c\:clusno. 

Art. !'o.• Cessa o interesse do Accionista por morte 
natural ou civil, c llOr f'allencin. Em qualquer dos casos, 
!'ie os seus representantes nfio dispuzerem dos ac~ões dentro 
dos tl'inta dias immediatns á moo1e ou fallencia , a Direo·
çno encarregará a venda a qualquer Corretor de fundos, 
Jlrecedendo annuncios nas rolhns pnbliras. Jlico entendido 
que uingnem plltlc tornar-se A<Tioui:-;ta da t:om(Janhia sem , 
para isso, ter obtido a approvaçao da Dirccçno , exigida no 
Mt. lO.• 

Art. I :i.' O preço elas acções vendidas pela llirecçao, 
Pm conf•wmidnrlc do Arligo nnteeedcnlc, será enll'egue, 
com detlucçilo das despezas, aos lcgitimos representante> 
do Accionista morto 011 fallido, ficnndo extincta a SIIH rt>s· 
ronsahilidadc. 

Art. 16.' No caso de nao poder realisar-se a vendn 
das acçõc• vagas pela morte, rallencia , ou impontualidade 
de. qualquer Accionista , fkardo por conta <la Companhia , 
para serem dispostas pela llirecçao em occaaillo opportuoa , 
" a liquidaçao do interes.e do Accionista morto ou rallido, 
'lU da rc!'-pon~Eihilidade do t\rcioni~ta impontual, ~crá sul•· 
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•••nlelmenfe. 
,\ri. 17.'' O ,\•:cionbt~l. que ;m:-:enlar-St! sem (lrCf.lur 

lilntil hlonea iÍ ~ntisruc:Ao tlu nirccc;iio, uün rereherá divi
•lendu~ cluranlr n :tii5CIH'Í<I, lknnllo IHI enha dft Compa
••hin c•m c·;m~·•iu tlt• ~na n·~:pon~ahilicladc• .• pnm llw !"t~r·em 
··ulrt·!~th·~, tJIIilllflo f'Olllpíll'f't't'l' jlt'S:\OIIIIIll'llh~, t' (i·~;lr de 
••:nu ~~~" rf'::ic!t'IH'ia neslu I'IW'il 

.\ri. IR." l)twlqurr qtlt' l't:ja o molho lia tiiiStmeia, 
•• :.,, ~~·.!!;:•' o .htionblu tln t"-'llll imJHlsta rw Art. ta." 

.\1!. i!l.'' lntlos os _\;TÍolli~tas tem clireilo tlc e\n
mirlilr n' liuo..; e dortlll!t'Hios da CoHIJl•tllhin, t'ln t'ilSa du 

.\rL :!ll.'' 0.!1 llin•c·lon·:·, lfhramln nesta qualicl:ule, fa
r:'Ju J•fPI'Cder a Stlil iiS"l~.m;ilnl'il da rnrmn!a ... -pela Compu
uhi:t Hc•cu1wnu!nra. 

Ar!. 21." O •·ar;..:-q ~k l~irc·~·lnr lllifl traz re~punsabili
datlt•. ah'·m d.t tf\l•' Hl~' ht'il!' r oH!! I A•Tioui~la, t• d'aqnclla 
•·m que JlOS5a iw·on·t.~r w' !k:=,emr~<.!llhtJ Llo mnndato . 

. .\rt. 22." o~ Dirednre.·; klll J'fJl' I'Oilllnlltn r1cver curar 
,. lt•lar o~ inlcre!':"CS do Companhia. Hum deii<!S será o 
t.ah:a . e u este incumlm ··~w~f'ialmC'nlc~ pt·omo,·er os co~ 
branç11~, rnznr ns pngrmwnlo~. n·g•~r a l'~tt.~riptm·nçfio, c 
!{UDn.lnr o nrehh'n f1a Compnuhia. Colltltelc-lhc igualmf~otc 
«"'OVocar a AssemUiéa geral tios Accionistas ordinaria e ex
traordiunrinmcnlc, e uprcst!nfar nas reuniões onlinurias n~ 
t.alanços annunes c o cst;uln 1la Compauhia. 

Art. 23." Na falia ou im(letlimcnto por mais de trint~" 
dias , e no caso de t..lemis~ílo ou ''aga de qualquer Di
redor, procedcr-se-ha á clci~.ão do substituto , e quando 
no primeiro cscrnlinio nenhum dos •.-alados alcanee maioria 
abrolnla rlos votos presentes • entrarão em segundo esc•·u
linio o~ dois mais \otado~ , c 110 rnl'iu d•~ em pule dccidirii 
a !'Orle. 

Art. 2l. • A eleição do Caixa será <·special. 
Art. 25. • t:m regra, as funcções do Director dnrarfto 

tres annos, cujo prazo póde ser interrompido por mei<> 
de resolu~ao tomada em Assembléa geral dos Accionistas. 

Art. 26.• Cada Director vencerá dois c meio por centl> 
de cnmmisstio sobre o importe dos premios de segnm~ , 
•.• ,m rlednrçâo dos rclornog r~lipnhuios m1s ,\polit.'P~. 
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J)a .l.<mnbléa geral dos Acrionista.<. 

Art. 27 .• Os Accionistas reunir-se-Mo ordinariamente 
hnma ve• cada anuo em qualquer dia do mez de Janeim, 
c cdrnordinnrinmentc qnantns vezes a Dirccc;Ao tiver por 
con,·enicntc. Tal numero de Accionistas, que represente 
huma quarta parte das OC(ões , poderá etigir reuniao Cla 
traordinaria, qne o Cah:a immcdinlnmcnte convocariÍ. 

Art. 2!!." l:onstitnem Asscmbléa geral tantos Acci .. 
nistas, tJIIC por si rcpre~cntcm, ao menos hum terço dta 
capital da l:ompanhia. Toda rio, •tuando pela fulta de com
parecimento do requisitado numero de Accionistns nao pudlT 
funccionar, a scssllo será adiada, e o Caixa rará nova con.
vocaçao pai'O outro dia , no qual se considerará constituida 
n Assemhléa geral com os _tccionistas, que comparecerem, 
sah·o o raso do .\rt. 30. 0 

Art. 2!1." As deliberações serno tomadas pela maioril 
absoluta dos votos presentes , mas ninguem será admillido 
n votar por procurnrno. 

Art. :JO.• t:Stes Estahllos só poderão ser reformados 
ou alterados por propostn apresentada em huma reuniDo e 
resolvida em outra , reunindo-se na ultima numero de Ac· 
cionistas que represente mais de metade das acções. 

T>ispo.•iriies gemes. 

Art. 31.• Todas as despezas, aluguel do escriptorio, 
livros, ordenado a Guarda-livros, Caixeiro, Advogado, Agente 
de causas, gastos judiciaes, &c., ficao a cargo da Com
panhia. 

Art. 32.' As contestações , que houverem entre os 
Arcionislas a respeito do seu interesse social, serao sub
mellidas á decisão de dois Arbitros nomeados hum pell 
Direc~ilo c outro pelo Acdonista dissidente ou seu repre
sentante; c se alguma c.la:; partes não o nomear dentro 
rlc trinta dias depois de intimada , a outra parte requererá 
ao Tribunal do Commcrcio que ct-officio o nomeie. Nao 
<'oru.·.ordanUo os Aa·bitt·os nomeados , requererá ao me~mo 
Tribunal pnm designar terceiro , restriclo á alternativa de 
optar por hum dos pareceres dos dois Arbitros discordes , 
<JUe tcr;í e!Teito de Sentença definitiva , e sem que dclle 
fC possa inteq1or nppcllaçao ou recm'SO. 

Art. :J:}." A acluul llirerçao requererá ao Governo a 
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iiK'Orpora(<io d3 f.ompanhia romo Sociedade nnon~·nHJ • na 
filrma dv llrrrclo de 10 de Janeiro de 18.1-9, e fará 
~!ilrar no Tribunal do Commercio csll's Estatutos , C:OrJIO 

IW"§Crrw o rc~pccth·o Codigo. 
Art. 3~. 0 Estes Estatutos ~PJfio assignados pelos nduacs 

Ardoni,t01s da f.ompanhia , c considerados com a nH'sma 
forta <' \alor tlr Esrriplura puhlic<J e adn social , para t~o
mf'Ç<m~m a lt·r ,.Íf!IH' Llt>stle 1f1H~ forem approntdos pf'loGo
,erno Imperial, e registrado." no Tribunal do Comnwrcio, 
ress.awlo enlüo de ter effcito os qnc nc:tnalmcntc 1'1'(.-';CIII a 
Compnnhia . 

.-\rl. :1.í. o Os signatarios dcslcs Estatutos obrigão-sc por 
!i e pnr sens herdeiros , succcssorcs ou representantes ao 
inteiro f' fiel cumprimento tlc su;1s disposições, com inteira 
rt"'luncia tiP qualquer direito ou c~cep\'fio. Rio de .raneiro 
3 de .I!Jril di> 1851. 
Franri~ro José de )lello Sousa ........... ]'or 
loaio Angu~to FPrrrira df" ..llm('ida. . • . . . . >> 

~tock.eme' Pl". • • . • . . . • • • • . . . . . • . • • • • . >J 

Luiz .An~.nisto Ferreira de Alnwitla . . . . . . . )) 
P. P. de A. de Lizanr 1 
Diooi«io de Lizarral!lc I · · · · · · · · · · · · · · · >> 

Jt':to .\ntonio Ferreira Yianna. . . . . . . . . . )) 
.\ntunio ferreira .\ln-s. . . . . . . . . . . . . . . . 11 

José Justino Pereira de Faria. . . . . . . . . . )> 

Cypriano dos Santos Oliveira. . . . . . . . . . . n 
l.niz Antonio da Sih·a Guimar;iP..;........ >> 

l.uiz Jus.~ Pereira de Azrn~do. . . . . . . . . . . >> 

Pl"flro de .\gninilg-a . . . . . . . . . . . . . . . . . l) 

Hinni~io th• LilarTaldc . . . . . . . . . . . . . . . >• 

'lan()('l 'ladwdo Coelho. . . . . . . . . . . . . . . » 
.4ntonio Jo~C do fip~o Pcrci r a . . . . . . . . . . " 
Joao Bernardo Hndrigues da Silm. . . . . . . . >> 

.tntonio JotHJUÍm Ferreira Junior. . . . . . . . >l 

•noel de Pontes Carnara. . . . . . . . . . . . >> 

llanoel da Costa Faria. . . . . . . . . . . . . . . . , 
Francisco Tehcira Basto. . . . . . . . . . . . . . )) 
Bemardo Francisco I ,essa. . . . . . . . . . . . . >> 

Joaquim Pereira de Faria . . . . . . . . . . . . >> 

P. P. de Antonio ~lorcira Coelho 1 

Jojo JosC Parhei'O Sobrinho .... 1 • • • • • • • >> 

P. r. de Dioni,io Urio,te ...... 1 
)> 

Dioni~io Algorri .............. ! · · · · · · · 
Jo.;;,: 1la rn,1a f;nimar;ip:-; l'intn ... 

lã Ac~ões. 
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Darao ''" Bom Fim. . . . . . . . . . . . . . . . . . l'or 
E. de li' a ria. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . >> 
Joaquim de Faria . . . . . . . ......... _ . " 
.Joaquim .José rios Santos Junior_ . . • . . . " 
.José Antonio de Figueiredo Junior. . . . • " 
Joao Gonçalves Pereira . . . .. . . . . . . . . . . • 
José Ferreira Maia. . • . . . . . . . . . . . . . . . " 
Como liquirlante da ettincta firma de l'e-

reira c Oliveirn - Jono Antonio Pereira. )l 

.José Lopes de Sá .......... 00 00 00 .. • " 

Gaspar José Yianna . . . . . . . . . . . . . . . n 

Antonio ,José l'crciro de llello _ .... _. . . " 
Manoel :Maria Urcgaro ......•......•. , )) 
.José Joao da t:uuha Tellcs. . . . . . . . . . . . " 
Antonio de Aranog;1. . . . . . . . • . . . . . . )} 
Carvalho & 1\ncha .. - ........ - • . . . .. . " 
Por procuroçao de meu pac o Sr. Anlonit, 

José Fcrreim - Antonio .Jo,;é Ferreira 
f'ilho .............. _ . . . . . . . • . . . .. " 

Como procurador de Antonio Ferreira ''" 
Sousa - Francisco Xa1·ic•· Pereira. . . . " 

M. C. d'Avilez Carvalho .... -.......... '' 
Antonio da Cunha Barbosa Guimaraes. . . , 
José Dias Cuperlino ........ _ . .. . . . .. . " 
Francisco Borges Xavier de Uma. . . . . . " 
Antonio Simões Borro~o. . . . . . . . . . . . . . n 
.Joaquim tuiz Soares. . . . . . . . . . . . . . . . . . }) 
Joao Paulino de Azevedo e Castro. . . . . " 
Antonio .José de Brito.. . . . . . . . . . . .. . . " 
Como procurado•· do Sr. Antonio Domin-

gues Bastos- ~lanorl Antonio da Cunha 
.Junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )I 

José Luiz da Si h a l.eit" ..... _ . . . . . . . . " 
.Joaquim .José Soan~s da Si h a. . . . . . . . . . •• 
Como procumdores •lc .losé da Silra ~laia-

to- .kf.!'• l!{IHlC'ÍO 1la RnrlHl {..;,_ C."... )) 

ã Art;-fw~. 
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400 

400 acções a 1. 000 .ij> OOH lls. t.OO.OOO;t!>OOO 

1\ecouheço rcrdadeiros os sigu11es retro c supra. Riu 
6 de Maio de 1851. Em testemunho de rerrlarlr. (E•tavo 
I) ,.ign111 pnhlkn). l'l•tlrn .ln10{• •ir Cl~tro. 



WLU:n;Ml JUS LEIS llU I~IPEI\10 IH! IIJL\SIL. 

1851. 

1'.\I:TE 2.A stcçÃo 2H.a 

llt•siguanclo 1'\JH'I'Ss:nw·nle n Coustitui(fio tio lmpr.rio 
uo par;rgrapho 1. 0 .\rtigo 10:_~ o dia ;; dt~ Junho do anno 
kn·eiro dt• eula Lf'gislatura para a coH\'OCat:ão <1~1 no,·a 
.\'"''IIIIJit~a CNal ordiuaria: Hei por Lcm Cou\'ocar a mrsma 
.\'""''lllhll•a, JH'Ocf•dcudo-sr fl~JI'a t~sse fim ;ís df'it:iJes dos 
))f'JHI!~Hins das clill'I'I'I'IIII'S Pnn inl'ias, na fúrma da l,t•i 
,. ln!'trtll't.'il~'" qtH' as ngu!;u1 () \'i~c·o1nlt~ cl1~ l\lont'<lle
grr>, Couselheirn d'Estado. flr,·sidente do Cousrllw d.~ 
~liuistros, l\liniHro c St>crelario d'J•:studo dos Negocio~ <lo 
Impcrio, assim o tenha enlt•ntlido, c faça c~xecnt:u·. Pa
l.lfÍO do Hio tle Ja1H'iro f'lll tres d1~ .Junho de mil oi
rorPniOs ciJWOeHI:t e hum l lrigesimo da lntll•prnlf,~nria P. 

du lmJH'rio. 
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COLLEt.<;,\o D.\S LEIS DO BIPERIO DO BIL\SJL. 

1851. 

j; '',i li llt. PAHTE 2." SECÇÃO 2{), 1 

m 

I>F.CIIF.TO :"i." i\l3 de i de .Junho de 18i>l. 

P~·rmittl' quf! a Ar:adrmia das JJclfm~ Arlfs drlila CUrl1' 
po~~·"a collfi'l'ir o Tituln de J'[emfJro .1/onorario a pessoa.~ 
distinrtns, q11r pnr .~1'U mrrccimenfo sP torurm diguaR de.r;,ça 
honra. 

AtterHlentlo ao qnc representou a Congrcgaç;ío dos Pro
fessores da Aca~lemia das Hellíls Artes de:o-ta Ct\rte : Hei por 
hem P1~1'111ittir-lhe que possa d'ora em dinntc conferir n 
Titulo de ~lclllhro Honorario da mesma Aeodemia a pes
soas dbtincta..;, que por seu mcrcdmcuto se tornem digna!' 
tlessa honra ; prcrt~dcndo á cxpcdiçfio de toes Tilulos pro
posta da Aratlt~mia , c npprova~·;io do Governo. O Visconde 
de ~Ionrnlep;rc, Couselhciro d'Estndo, Presidente do Con
selho de ~linistros, Ministro c Secretario d'Estado dos Ne
godo:;; tio [mprrio, ns~im o tenha entendido, e faça exe
culnr. l'~llncio Uo JHo dP Janeiro em seis de Junho de 
mil oitocentos cincw•nl:1 e hum, trigesimo tla lndepcnden
da e dn hupt>rio. 

t'.om a Huhrirn th~ Sua Ma~cstatle n Imperador. 

l 



I I !16 ) 

m:rllt:TO N.• 79'o- d" 7 de Junho tlc 18ál. 

I ·,.,,.f'fl<· 11 Cuslodio 1'eixeim l.eite, Joaquim Leite Jlibeiro, 
llolll•ll' .lledmy[o llimui, José Joaqui111 de CmTallw, 
,. lloutor C•·sar l'ersiani , a aulmi.roção q•w )Jedtm para 
t'WJn·rlnml•·r a r.rplorarno rlrts mina., de ouro da Provrncia 
d1· Jf,tu (;rus:w, JW llio l'anrguay , de&de a (o:. do 
t'a1~trpd alt: Mms ca1Jeairas r ~_·mtfluentes, e igualmente 
tlll a loralidwlr drnnmiHttdrt- o.lf Jlorlyrios- ao 1Yortp 
tf,, l'nwil,·ia . 

. \llt'll<lendo ao que Me rcprcscntáriio Cnstodio Teixeira 
tdl", .Joaquim Leite Uiheiro , o Doutor )ledardo llivaoi , 
Jo~~·· .lnatJuim de Cannlho, e o Doutor Ccsar Persiani , pc~ 
din•'o anlori~nçiio (Iara cmpn~hender por meio da appJicaçOo 
du~ pron•:<so~ mais ntwrrciçu;u)os u cxplortu;.ao dos minns 
de ourn da Prol inda de Jlalo t;rosso , no Rio Jlarnguay , 
tlt•$dt~ a foz tln t:uhar:1l, :111~ suas e:lhet..:t•iru~ c conOucnlcs, 
hem I'Oillu t•m n lncalidiHll' tknomin;ula- ns ~larhTios-ao 
~orle tia l'ru\'iHda ; para n q1w furmm·no os ~tipplic.nntes 
t•nh·c ~i hu mo Societla1lt~ ne~ta 'iwlc ; e Confornmndo-~le, 
JlOr 'linha imnlC<Iiala 1\csohJ~iio de vinte oito de ~!aio ul
timo , t•nm o l)nrcccr da Scr~iio do-s Negocios do lmperio 
,Jo Cun~Piho d'Estntlo , cxnrudo em Consulta de quatorze 
do dito mez : Hei pnr hem C•mccdcr aos rcfelidos Cus
lmlio 'fehcira T.cilc , Junqniru I~citc Ribcim, Doutor ~le
tlardo 1Hrani ' JoFé Jonqnim tlc Carvalho ' c noutor Ccsnr 
Pt~r!'iani a antorisa\'ilO (pH~ l'olicilão , sob as comlit:õc!ll , 
qu~ rum este lmh-;io. ns~ip.naclns pelo Vi~womlc de ~font'a
lt·~m, Consclhciru 1rl·:~t;ulo , Prl'siclenle lln Conselho de 
~1inislros, 31inislro c &·,~rt'l;lrin d'~stado t\os Ncgoeios dn 
lmperio ; flcamlo rcscrYntlas as que mais convier cslipul.u 
para SC'r<•m incorporadas 110 eonlraclo , que na eonformi
dadr tio parag1·apho terreiro do Artigo quinto lla l.ei de 
oito de Outubro de mil oitoccntns tl'inta c trcs ~e de\'C 
t•elehrar. O mesmo Ministro c Secretario d'Estatlo n~sim n 
tenha entendido , c f ata e'l:ecuta•·. Palacio do 1\io de .ln
m~iro em sete de Junho de mil oitocentos einem·ntn e hnm, 
tri~esimo da Independenria e do Tmpe~·io. 

Com a 1\ubrka de Rua M~gcsladc n lmpemdnr. 

hsm11de de .l/on( alrtln 



( 135 I 

Cumlir•les á que se n·{<n o Decl'elo desta data. 

l." ,\ em preza durm·á por espaço de trinta annos , con: 
lados do tempo , em que começarem os primeiros lrabalhrn~ 
nas localidades da l'~ovincia de ~falo Grosso , designadas no 
Decreto, que a estas condições accmpanha. 

2. • ,í. propor~fio que a Sociedade for explorando cada 
h uma das localidade~ , e achando nellas ouro , requererá 
a ronccssão t1as datas mincrncs , que julgar convenientes 
alé o numero Uc cem, llS quacs lhe serão dadas , medidas 
'J t1cmnreadas na fórmn das tcis; c pagará o imposto de 
•luis mil réis ora estabelecido por cada huma das datas. 

3.' Quando se tentar a exploração do lugar denomi
nado - os ~lart)Tios , - onde consta dos roteiros de an
tigos scrtanej1JS existirem ricas minas, o Governo mam.lnní 
J)(ir ti tli~posic.-iio da Sociedade o numero de prnças , qnc 
.i ulgar conrcnicnlc , nrmadns c municiadas , não só com 
o fim de conter os Indios , c facilitar o exame do melhor 
ocal para nherlnra de humn estrada com dirL'CÇ·1o tÍ l'ro

lincia do ]•nr;í , cu.ios lrahalhos serão dirigidos flor hum 
En~enheiro tla Socictlndc , mas tambcm para promover-se 
a drilisa~ão dos Indígenas, q11e em grandes Tribns habitão 
nquelb >ertiles ; advcrlimlo-se porém: 1.• que o referido 
ilU\ilio militm· não se enlcmlc se núo pelo tempo necessario 
para u dt:>scubrimcnto dos minas • c a&sento dos trabalhos , 
f' llí.i'' pnr lodn o tempo tlu concessão : 2. o que o (;o
H'I'llO ~>~i l'ftg:tni o !'oldo tis prm;as, que houver de pôr á 
rtisposi\·ãn tln Sodcdnde para prolt-ger a etploraçio, cor
n:tu.lo por t~onta desta a ct.npc c todas as mais despezns 
' um as mesmas prru;ns : 3. o que o mesmo Governo se re
"TI'la a futnltladc de fnzct· mti.-ar nquellns praças , quando 
• ~·~hqa t)Ue seus csfort;os não nlcant.ao hum fim util. 

·'.. '• Xiug-ucm pnflr.nl aprovcitnr-se dos trabalhos da So
rieôa(le, llt:lll tlc qualtJ11CI' modo perturba-los para mine
l'}tf no e~pH~:o tlns tlnlus ) IJUe lhe forem legahnentc ron
,·f:•ditla!;. 

5." O ouro, que se cxtrahir, sc1·á apresentado á Tbe
Foouraria t_~eral da Prmrindu para a verificaçlio do seu peso, 
" tfual será dcdararl., em cautelas ou guias etpedidas pela 
dita Thcsouraria ; huma das quaes será entregue ao Agente 
"" Sodetlntle, e a outra remctlida ao Thesouro Nacional. 

6. a Catla reme~sa , que o mesmo Agente fizer á Caixa 
~udal 11csta COrte, ~cni atnmpanhada (mr h uma escolla de 
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Soldodu.. t1attnelln t•ro\'im·in parn scgnran~;n lia parte per
tencente ;i Fazenda Nacional , como nntigamente se prati
rna com o direito dos quintos ; obrigada por~m a !iocie
dade ús dcs(lczas de ctD(ICS , forragens, e ferragens das 
ra•algaduras, e ás de montaria da escolta, tanto durante 
a ,·inda , t·omo na ,·ulta , c mais quinze dias de estada na 
Co\rle. 

7. ~ 1\•ita aos S:wins n f'Hlrega do nnro assim eonclu
zi•ln , ~··riln t•llcs ohrigatlos 11 ;I(H'C~cnta-lo no primeiro dia 
nlil ua t:u~a tla ~lomla ela ü\rtc , pura ser conferenciado 
u ~~·u p(':-On , c tlednzir-!'c ahi para a l;azcmla Nacional 
dnc·n pnr ('Cfllo , t•m l'~IJt'("it• , da totalitlmlc do mesmo 
uurn apn~:o••nlatlo. 

l'aladn tio llio de .Janeiro em 7 de Junho de 1851. 
l·;.",.,,,,fe de Jlout'ah·yre. 
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CULLEC<;AO J),\S LEIS DO JMI'El\10 IJO !11\ASJL. 

1 Só!. 

sEq:Ã o 3 o.' 

liEt:IIETO !i."' i!J:i- tle 11 tle .Junho <le 1851. 

f'onad,• a /,llt'illno Conlanl e ('omponhirt 1wirilegio r.1·clu· 
úro ]'OI" rlt•:. m111os para .~1í tdft•s podCJ'f'lll usar da ma
t·hiurr rlr• .<;ua iurt'llçtio, na f'.J'Irrrq·flu r fabrict, da rlinrr 
d11 mstff {'" roco dtt /lahia. 

Tomando t'lll Considt~rnrfio o qnr ~le rcpn\-.cntárão Ln
t·i;uw Contaul e Co111panhia, pediu elo pririleg,io exclusivo 
por dez annos pan1 o fahrit·o da dinn e\lrahitla tia rttsra 
elo t~ocn dcuominndo dn Bahin, por mciu lle humn madti-
11<1 , que inYent;'mio, eujo modelo npre!'cnt;io ; Hei por hem , 
t.lc conformitladc t·om a ~liuha Imperial HcsoiUI;ão de dc
zcsetc de l\Iaio uHimo , tomatlll sobre eonsulla tia Secção 
dos 1\"eg:ocios do lmpcrin do Conselho d'Estadu, de treze 
daquellc mez, eoneetler aos referidos l..uciano Conlant e 
Companhia privilrg-io e\dnsi\'o pelo tempo que requerem, 
a fim de que :-ú cllrs possiio usnr da nmchina tlc sua in· 
vcnção 113 extracçfio c lhhriro da crina tia ca:,ca do coco 
da llnhin, !lo IJnal pri\ilegio se lhes passnrá a eompclentc 
Carta, nos (L'rmo~ e rom as clausulns tln Cnrl:t de Ll'i de 
,·iute oilo de .\g-o~·;lo lle mil oilorenlos L~ trinta. O Yis
cuntle tle )Jnut'alegre, ( 'onsclhciro d'Eslmlo, Pre~idcntc do 
Conselho de ~lini::.fn_ls, 'linblro e Secretario d'Eslado dos 
Negocios do Jmperio' /lSSilll f) tenha cnlcmlido ' e ra\'11 

executar. l'alacio d() Hiu 1le Janeiro em onze de Junho 
de mil oito(·t~ntos dllcol'uta e hum , lrigcsimo tli! ludeprn
d(•nda e do lmperio. 

Com a Hnhril'a de ~11a Marwstndc u lmper:ulnr. 

I ·isco,dc de Jlon(alryrr. 
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COI.I.F.t:l;:\0 D.\S !.EIS DO IMPF.RIO DO BRASIL. 

1851. 

toilo U. ltAUTf 2.• SECÇÃO 31.• 

D•:CIIETO :"'." 7!tü- elo• l.í clt· Junho de 1851. 

lttgula o Sl'JTiçn tios cntr1'ro~, o quanlitalit•o das esmolas das 
Jtpultunu, ti pufi,·ia tlo.~ t't•miterios pubUcos e o preço dos 
raixõe . .;. ,.,,híntlw1 de ('IIJHiltr'fihl tios cada-rerc:t, e mais objPctos 
rtlatir,,_.; ao . .; {'tn,ra,• . .;. 

Em ,-jrtudt• do dispo:-0to nn ~ 2. 0 do Att f.n, e no Art. 
;.~ do Dt'l'rcto ~.o 51S:J dt~ 5 dt• Sch•mbro de 1850: Hei por 
bem que no Sl'l'liço dos entrn·os t• nos Ccmiterios publicos 
dí'sta Cidadt• !'f' ub!"t>rH• o n,~nlanu•nto fiiW rum este baixa, 
assi~n;1do pt•lo \'i.;;t·omlt• tlt• ~lout'alt•gre, 1lo :\lt•U Conse-lho 
d'E.-.tadn, Pn•,.itlt-nlt• elo ton:->dho clt• Ministros, :\linislro e Se
l"ft.>larin d'Est;ttln dos ~Pgm:ios do lmpcrio, o qual assim 0 
tenha entendido, c faça l'XI~l·utm·. Palacio do Uio de Janeiro 
rm quatoi"Ze de Junho de mil oitocentos cinco('nta c hum , 
tri.c••.;.imn d;1 lndeprnd••twia C' do lmpcrio. 

Com a Rubrka de Sua ~Jagcstade o lmprrado1·. 

risco11de de Jllo111' niPg•·•· 

llt•rtulmnrnto dos Crmiterios , c do scrriço dos enle1·ros da 
f:i,lnde do ltio de Jonciro. a que ~c t'e(ere o 

JJccrclo dr.«ta daftf. 

C.\l'llTf.O f. 

Dos Cemiterios. 

A ri. L' Todos os Cemiterios serão cercados de muros 
d'altura pelo menos de dez palmos, com hum gradim na frente; 
~ em quanto estas obras se não puderem fozcr, com huma t.a
pagem de outra qualquer nntm'f'za que vkle a entrada de pessoas 
,. animae . .;. 

Fit·a entendido que us nu•smos Cemiterios nno poderio 
Jn'c•.,tar ser\'iço PRl quanto nilo fon•m tisilados pelo Ordinario 
,. l'l'l't>IJí"rrm a bE"nção tla 1~-tTt'.i<t. 
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Art. 2," llal·r~••í nos Ct•milt•ries pillblicos Cupellas, nu• 
qnm~s se J)()S.~õii•• ct~l•~hr;u·llis~s por alma dos flnad~, e razcr 
encomtuendaçtH~s th~ St~l•ullura, cruundo os pt...~s ttncarrf',gadas 
dos ettltWI"tt.i o prclendcl'em. As enconuuendações de sepultura 
uiin prejudicao nem dispensAo us que os Parochos tem direito 
de faze•· na casa dos linados , ou nas lgr~jas Parocblaes das 
sm1s l't~Ãpcdi\·ns J<~n~guezias • 

• \ •·t. :t" J nnto ós lfl(•smns Capei las denwão constl'uir·se 
lng:m•s :~propriíulos pal'a deposito dos cadalt'l't'S ~ que por 
nlgum im~umt·nh•nl•~ nfio pnssiin s<"r !Wpullrulos no aclo da 
sun t•ntnula nu Cc~milerio: ~~ h uma saln l~Oil\'t~nienh~mente prf
Jmratla Jl;u·a tlt•posilo c oi.Jsenaçlio dos corpos das pessoas 
litlkdllas dt~ morh~ J'PIJentina, c mesmo de qualquer molcslia, 
nào Sl'lltlu t•pidt•mka ou contagiosa, qne entt·arern nos Cemi
tt•r·ios st>m sig-nat'!'õ de printipio de decoruposif;Do: devendo ser 
nellas cnns-•r'\iulo ... até t(m' C'~lcs se manifestem. 

Ar·t. r ... o lle liHe ;ís pessoas a quem perlt~ncercm os cm
lt~rrus t':·wollwr o Ct•milt•rio publico lJtH' mais lhes conlicr, ou 
os das lnnandadt•s e Ordens Tercdl'as de que os Onados fossem 
il'lnãt1s, se preferirem ernim· par·a estes os corpos dos mesmns 
linatlos. 

Toda lia , em tempos de epidemia, poderá o Governo dr
signar o distrido dos Crmiterios. 

Art. 5.' H e permittidu a concessão de terrenos, denh'O 
dos Crmiterios g<·t·aes , ás pessoas que quizerem hum lugar 
distincto pal'a fundar a sua scpultm·a, e até mesmo o da sua 
familia c succcssorcs, por hum numct'o detcnninado de annos, 
ou pcr~~luamcnte, mediante hum donativo que será regulado 
segundo as bases estabelecidas na Tabclla n.• 1. As conces
sões de scpullma perpetua sú serão valiosas sendo autorlsada.< 
pelo Gm·m·no. 

Art. 6, • Por pessoas peltcnccnttls á familia dos possui
dores de sepulturas de propl'iedudc particular , para o IIm de 
poderem ser enterradas nestas, cntcnder-se-ha somente, alêm 
das mulheres, ou matidos, os ascendentes e descendentes, tios, 
irmãos e cunhados, que morarem com os possuidores na mesma 
casa ; com declaraçao porêm de que os tres ultimas serão 
ot.rigndos a pagar prcyiamcntc á Administl'açio do respecth·o 
Ct•mitcrin o donati\'o que estiver fixado para as sepultu1·as ra1 .. 1s. 

Art. 7." Nos terrenos concedidos por tempo de mais d~ 
tinco anuos , hc linc aos concí'ssional"ios constntir sepulturas, 
carneiros c lumulos, e collocal" lapidas e ccnotaphios ou monu
mentos para sepultura ou mcmoría somente das pessoas decla
radas no Art. 5. 0

, e plantar anorcdos c Dores pela fórma que mais 
lhrs emnil•r, com tanto que se conformem com o plano geral do 
rrspccti\·o Cc•milt•rio rrlath·amcnte ao alinhamento da obra, e 
plantaçilo de anor·edos, c ás coudiç.õcs snnitalias que forem ex i 
!.t·idas para s•~nwllmnh•.'i constr·tw<;fws n plnntaçftes, c se obri~ut•m 
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.1 ~l.•mnlir as olm•s P- à"rc~til'hl' u:> mal~~riat•s llc•llas para fúra tio Ct•· 
Rlilf'rio, lt~~u crm• lhulnr o 11'111)11) tl<t cmwt•ssão, se esta uiio fi•r 
PNlW.Ina, pc·n:~ dt• (WI'tlimt·nlo elos matf~ri:u•s a benefido tia .-\tl· 
IRinistmt;;lo do rt·~p~U\·o Ct~JHitt•J'io. • 

:\"u~ s•·pullnr;.•s l':.t!.<-'S pm· lt~mpo d<~ Ires annos StÍ pt){lt~rão 
tll'lfltM'UI'-~t· (II'CJIII'lt<l..; grndcs tlc~ 111adcim, 11 htlma Cruz lalttbcua 
dt~ m:ulc·ira, c·om tanto tfiW se accommodmn pm· ttírma, <JU<~ 
Mltl'•' hmuas ~~ nutras ~~~pnHnrns sn ~lla!'flc~ livre o iHII'I'vallo 
de• tlou.; palnto~ ddPI'IIlinado no 1\l'l. f::>. 

Ar!. K · Os 1't•fc•J'it1ns IPIT•·nos, n as oln·as <tne twllcs s.~ 
,·ult:;1ruin·lll s.·, ptlilt•JflO sei' doados c legados a pt•ssoa~ ast·en
cl••nt••s ou cl!-sc·pntiPnlt•s ~ e sc• Pnlran~m nos ill\l'lllarios dos 
I'""~Uiclon·". s~·, pod.-t·fío ser ;uljndkados a quem por direito 
l"'rlc·w·c'r. st'J!lllldn a Ol't1cm flp s•u~ct•ssiio t{tW ror esfabí"ledda 
u•l lif11!o tla :--na c•ntlt't':'Siill, t• l'lll nenhum t'ilSo pOliPrfio srr 
alí•·11acl• ~.-. l1y (lollwnulos, 111'111 cxecutado.s. 

t b IIOHIS pn.;suitlol'es st•nio obl'igados a apmscnlar os seu~ 
tilnlus ;i .\tlministt·:u:ão dos Ccmiterios, c antes tlt·:'sa nprc
..;,·nla-::iu uiin lhes St'l'<i pt•rmitticlo onso do dil'eito qtw possúo ler . 

. \rf. !l.0 .\nmfeCI'lltiO raJJI'I'N 0 propl'iClill'iO flp Cl)g"UIII dOS 
s.:•hrf'diltlS lc•tTt'IHls Sl'lll IH•rdl'irt•s ·:qw~ ndlc>s tle\flcJ sltrt'l'tlt~r, se· 
~umln a nnlt•m da SII!Tt•:;si.lo llr•sign:ula no titulo da t·ont·t·~sào), 
n•n•rt.•ní a pmpric•tlad{' pam o Ccmitt>rio a t(tW Jlrrhmcct·t~lll 
,·um as obra:; nl'llt's C\';istrnlt•s, com as seguintes nbrigaeõt•s: 

J.• 8l'lttlo u c:Oitccssào perpetua, c lwvendo-sr srpultado 
nn h'ITrnu algum tm•po, collot·ado alguma lapida , mausoleo , 
••U monnlll('nlo, ~wr<i tudo t'On:.:,•nado perpetuamente no estado 
•·m f(Ut' se adml'. 

2. n Se a t~Oilt'C'SSão hOU\'Cl' siclo por hum llUillel'O detm·mi
nado dt• annns, c o terreno se uchar occupado por nlgnma 
das fànnas $nbrcditas, sen.í I mio conscr\·ado no estado rm qtH' 
.... owhar t'tn quanto dumr n lt~mpo da c:ouccssão. 

:L" \'o t•aso de ,-ir a fechar-se o Cemilerio, a .\dminislt·aç.iio 
dt•sh· :-Pr;í obrigada a t•xhnmar os J'Pslos mm'L;ws t:xistcnles no~ 
lrrrr•rws da 4:ont·cssiin perpetua, e a colloca-los no. novo Ccmi
trrio, JlOI' mnna que se perpetue ncllc a mcmoria da pcsso.i 
nu Jll'Ssc,;ls a quem os mesmos restos mmtacs pCticnccrcm. 811! 
Jlun"om a t'oneessiio for tempomria, os restos mortacs existentes· 
n('.-~t·s li'lTenn.i scrno cxhmnados c collocados sem distincção 
nu ln~mr tio novo Ccmitcrio qnc IOr destinado pam scpullum 
tlus n•slos mortacs cxhumados do Ccmiterio que se extinguir ;• 
saho t•m hnm c outro caso, se hom·er- pessoa que, fazendo a· 
de5pf•za ;i sua custa , queira depositar os referidos mstos mor
laPS' t>m lugar mais (Jislincto. 

Art.. 10. As r:nnct~ssõcs de tcrrcitos para eslabcleciuienf.u· 
dns t:t>mitt•rius pal'lkula.·(•s das Ol'tlen~ Terceiras e Itmandades,
lk!ln rlf'pt•mh•nlc•s tln ilPJH'n.va('iiH 1lc1 r.ovf1-rno. p'rN':~drndc•· tJ lt]us.k 
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ne.:~Jsario com a Irmandade, Corpo1·ação ou Empt'í'zario, a quem 
for commettida a fundaçao· dos Cemiterios gcraes. · 

Art. 11. Nemhum enterro te1·á lugar, tanto nos Cem;.. 
terios publicas, como nos particulares, sem prc\'i<t autorisaçl\o 
da Autoridade competente, escripta no attestado original dê 
Facultati,.·o que cerlilkar o obito (Art. 13). Os Administrador~ 
dos Ccmiterios, que sem a dita aulorisat;ão derem sepultura 
J. algum cadan~r, serão punidos com a pena de dez dias a dou~ 
mezPs de prisão, c á multa de cincocnta a duzPutos mil réis, 
~:'!m prPjuizo do prnce11inwnto criminal que possa tr1· luftar. 

~\rt. 12. Silo igualmt~ntc prohibidos, debaixo das sobreditás 
peJws, o:; entcrramentos nntes de ~erem pas!iadas 2,J. horas depoi$ 
Jo ralledmento; salvo se a morlc proecdrr ele molcstia epide
iiÚC'! lll! c·1nta~iosa, ou os corpo.-; cpti'<Jrcrn nos Ccmitcrios 
(fm e~t;1do de flissoluçüo ~ e nos casos preYenidos. no Art. 14. 

A J'l'speito dos corpos mencionados no Art. 3. o se proce
·l~!·~i pela f1ínna nelle dctcrmirwda 

_\.r1. 1:1. 0..-; Facultativos süo obrigados a declarar, nos attes
hdn:: dt• olJi:'O que passarem, a naturalidade, id"'ude, condição, 
':.;tatln . prolissüo e moradía do finatlo ; a molcstia de que fal
!Pcnn, f> o dia c hora do fallcdmento. 

:\rL 14. Se ulgum corpo vier aos Cernitcrios sem ser 
<ll:(Jmpanharlo de docmm·nto das Autoridades competentes, ou 
for eneontrado deposilndo dentro dclles, ou ;:is suas portas, o 
Administrador respetivo dan\ inunediatamcntc parte ao Fiscal do 
dbtrido, retendo as pessoas que conduzil'cm o mesmo corpo, S€' 
forem encontradas no aclo da conducção: o Fiscal officiará logo 
<i Autoriflade compet~nte para proceder ás diligencias ncces
"arias. 

Art. 15. Se a Autoridade competente se demorar, e o 
cm·po se achar com prindpio de putrefar,ção, será este se
pultado em cova separada , por fórma que, sem prrigo de con
fundir-se com outro, possa ser cxhumado, ~c a nwsrna Au
toridade o ordenar para os exames ucccssarios. 

Art. 16. No caso de indicio de morte \'iolenta, podem as. 
Autoridades Policiaes, se o julgarem conveniente, ordenar que. 
a sepultura ~eja feita em cont separada, ou demorada por 
mais \'in te quatro horas; se esta demora for pratic.arel sem pl·c
jnizo da salubridade publica. 

Art. 17. A nenhum cadarer, seja qual for o moti'm, se 
poderá negar sepultura. Quando o cadaver nilo possa ter se
pultura ecclesiastica, será decentemente enterrado fóra do re
dnto que houver recebido as bençiios da Igreja. 

Art. 18. As covas pa1·a os enterramentos de pessoas adul
tas de,·crão ter, tanto nos Cemiterios gcracs como nos parti
l'nlares, sete palmos de profundidade, com a largura e com
,J>rimento snffillif'ntP. ciPVPndo fknr Pntrf' hnmas f' outrM o in4 
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len-allo de drJuS JMhnus pelo-; lados, e de tres nJ caLt'\'il "· na é 
f16s: a terra tJUC se lan-;ar sohrc os caixões ou corpo~ f\nnt~ 
• socada da altura de quati'O palmos para cima. 
--~' As CO\ as para os cntcnamcntos de pessoas de idade mcnot 
.. doze annns, bastará que h~nhão seis palmos de prol'undi
tlade, c dnco ~f' forem para innoccntes menores dr sd1· nnno'
de idode. 

Art. F!. Todas as ~l'tmlturas separadas, ou Sl~~~o tNrrth , 
ou cana•irfl::i. on tumulos, (lerrn1o ser numeradas, lalH;and0-5t~ 
o num,}ro rnrre;.;ponJt•ntc no lino dos assentos dos f'nterr11 
~~tentos, f'r.H' fúrma f! IH' a tod<~ o lt'mpo se possa s<~)wr o ,·orpn 
que ndla foi t'JJferrndo . 

. \rt. 20. .\ nheri'JJ'<I tlas coYas para novas Sf')Jtlllunr; srS 
podt!r<Í kr Iu.!!<.lr depois dt~ pa:-\sado o tempo que }Wh cxpe
ricnt'ia se jnh::ar HPtessclrio para completa consumid'm do . ., 
wrpo;;, sr~;nndo a Jl;tlun•7.a do INrcno ~ rnas nunca anlrs d'-' 1.n· .... 
anuo~. 

Art. 2L .\s 'alia . ..; gf'l'at~~ destinadas para sepult11ra d 1h 
pobre~ falleddos 110s llo.;;pitaes. e tios indigentt~S, serão srpa· 
radas d;JS rio..; PSlTôl\tJS: P tanfn illllllaS t.'OnlO Ollli'<IS (er;lo HOVf' 
palnw:-; d~" J;Jr:.:nra, tJII\ll"lnrt~· dl' pwfnndid;:lfll', e o fOIIlpri

mcnto cnmpatirl'l f'nlll a C(H<llid;ule do terreno. St•rão aht~rfa>.: 
a quatro palmos <IP distancia h uma das outras; c só pa~s<1do~ 
sele annos podcriio ~f'l'\'ir para nOYOS entcrramcntos, se maior 
t~pa\'O d<• h'mpo nfio for nt?cPssario para compkta c.onsnmiçilõ 
do!' mrpo.;;. 

Os corpos . ..;ert)o cobertos. ü propo1'1;ão que se forcw de
positando, eom h11111a camada de terra socada, a qual não 
poderá ter menos de trcs palmos de altura, e os ultimas ca 
da\·eres fiearão tx•lo menos quatro palmos abaixo da supcrflcic 
do terreno. coberlos de krra hen1 socada; e sobre esf_a se Jari 
çan1o m<lis tres a quatro palmos de terra solta. 

~\r!. :!~. As ossadas qw· se <'ncontran•m nas H'llo't'·ações 
dos cOYal'5, não podPrão licar expostas na snperficic da terra. 
dispen-as ou amontoadas: em cada Cemíterio haYcrá hum lu 
gar separado onde se sepultarão estes restos mortacs, á pro
porção que a rcnoYação dos mesmos covaes os for desen{erramlo 

Ar!. 2~. He prohibida a tirada de cadavcrcs dos Ccmi 
terios publicos ou particulares, salvos os casos dn exhunH!ç3.o 
competentemente autorisada, e bem assim qualquer outra vio
Jaçio das sepulturas, tumulos, ou mausulcos; pena de prisi10 
ppr tempo de seis mezes, c da multa de duzentos mH réiS, 
al~m do procedimento criminal que possa ter lugar. 

As rnesmas pt•mts serão impostas aos coveiros, ou outras 
qunesquer pessoas, que tirarem as roupas, mortalhas nu outra 
objecto rm que os enduveres forem enYoltos . 

.-\rt. ·2'1. Haverá em cada Cemiterio livros di:dinrtr!:J, en~ 
.·;ai~"rn~rl·•, ,~ num~r;lffr.._., " nhPff_()li:, f'IJ(t>rr;Hl•_r, •• l"l.!hric1r,r), 



rwlo ClwiC da Jrm:mdadl~ ou Corpm·ou:ão a fJHCIIl for llOIIIInf'l• 
lidil ;1 adminislmçoio dos t:rmilerios; c se for J4~mprezario ~ 
l'ro\·~~dur dos 1\csiclios ~~ C<tpcllas, p<1ra ncllrs se lnn-;arern ot 
:tssentos dos ohito:; dils pessoas que nos uu~smos Ccmilel'ios ap 
'mkrrarf'lll, pela onh•m numcrica e succcssha de dh1, mez:~. 
a uno '''" CJUC os entcrmmcntos lilerem lugar; com dcclaraçW 
rio nome ~~ co.~nomcs do flnudo, c de tndas as mais indh• 
~lna~tws t(lte constarem da nota que Siio nhrigmlas u apt~sentar 
as P''s"oas f(UC solidfarcm ordt•ns de f'llh'I'I'O, mcneionadas no 
.\ri. :;~, c• desi~nação do qnmlrn em crue o mltenamcnto tt. 
\··r lugar. J~sla dispo:'ição •·ompr••hcndc os rnlcrr·amcnlns cio 
f'o\·a", I'UI'Ildros, tmnulos, ou mansolcns d~ proprindadc~ tmrr 
1 ku lilr, ·~ atr'~ mesmo dos Ccrnitcrius parliculm·t~s exish'ntl's dr~nlra 
rlo:j Cr·m ilcrios qeracs. · 

Art. 2ii. A·Tabl'lla n." t dcsi~na os tlonath·os que se dl"
,.f'.IH pagai' twlas !>Cpulturas ~ c não púde St'l' c:'\rcdida ~ pena de 
lwnta mn1t.1 de c·f'm a duzentos mil l'l;is. 

Art. 2(). 0.-. indigentes, os pobres qnr fallecm·cm nos 
IJnS!IiiaPs ela Sanla Casa da :\Iiscrkonlia c suas J~nr,~nuarias 
exlei·nas, nos H•upilacs e JO:nfermarias do (.~ovcrno, ou nas 
prisnes, os padcccntes, c os corpos que forem rmuctlidos pelas 
Auloridades Policiaes, terão conducção c snpultul'a gl'atuitanas 
\'alias ~cracs dos Ccmitcrios pnblicos. 

O mesmo se praticaní com os poht•cs que fot'cm emuJu. 
zidos nos lranspcS'rl.r.s que a Irmandade, Corporaçiio, ou Km· 
preza rio a qncrn for cornmcUido o sen i~o dos enh~ITOS será 
obrigado á IOrncccr gratnilamcute pal'lt comlurtfio dos (~óldil· 
n·n•s da pohreza. 

A ri. 27. As Tabcllas das taxas das scpultm•as e dos ob
jt'dos dn serviço dos cnfci'I'OS, rlc\ Cl'ão eshu· ('OJI,wcHias pcr·
miltJenlcmcnlc dentro das Capcllas dos 4:cmilerios, por fúrma 
qn•~ possão srr \'istas por todas ns pcssons qne as lfUI~irão ron~ 
sullar. 

CAPIT(Tf.O )1, 

{)o . .:. ni,;,.11:'o.~ rlc l'Onducrão de cadat~t'res, cai.rõf's , arnwpks. 
,. mai.~ ohjrr·tos do Rl'J'l'Í!'O doto t!llll'I'J'o.~ • 

. Ir!.. ~8. O scniço do• cnlcrTOs da Cidade do llic> d<• Ja. 
IJI'il'o, na p;tr(e rclat.im aos \"ehiculos de conducção de cadaR 
\·crr~s. fil ixút'S. al'maçõcs c mais objectos proprios das salas mor
tnnrjas. Hl·a dh"idido em dnco classes designadas nas Tabella!ií 
.i nulas n este Hcgnlamcnto n.6

" 2.', 3.', r... o c 5.0 

As la'\ctS fixarl:ts nas referidas TnbHIIas uiio porlerlío sr.r 
r"':n•didas; r•~na dt~ huma mulla de cem n dnr.cntos mil réis. 

AI'l. :w. Os nhj••ctos rlc~ cada dassc nf10 podem ser au
umentados. 111~111 snhsliluidos por outros; <'.xcrplo nos rasos prr
w~nirln!ii no \ri. :J!j: lllil~ iiS pe:--soa5 t·nctli'J't•g-adn~ do:; ('lliCIT{l~ 



~lâft t·\dUil' os ohjeclos III•'IH'ion;ulo:..; na" Tnhc•llas, IJIII' jnl 
.. In dt'!Õill't:cssal'ios . 
.;Jtr.' H pn•t;o IIJado d1~ c~ada dassc lm n maximo, n uão pódc 

f.etrf'diclo; Sf!'rá purt~m diminuitlo ua JH'OflOI'~.<.io dos ubjt,~los 
fol"f"m «'Xclttidos. 
J\rt. :~o. A Irmandade. Cm·pm·:u:iio ou J~mp•·ezario, a 

~for l'nllllllrltido o fonu•dnwnlo elos ohjcdns designados 
:1111 sohn•tlilas Tabt~llas, podení li.IZf'l' o mc~smo form~cimento 
tlir«tanwnh· JMH' a~enlcs seus , nu JHn' 'ia de snh-mnpl'C7.arios 
dtl todn un de Jlarh•: mas t'lll amhos os r.1sos o dito forne
••Mtto !'il't\i feito 'kbah.o da •lii'PCt:Ho, lisralisaçilo e respon
..tHiidad,• illlnu•diata da t't•li·ritla )l'ltiUIHimll', Cfii'(ICII'at;ão, ou 
Jknprt•l.al'il• . 

. \ri. :u. .\s nrd1•ns pam os cnlt•t'J'os dt•\crãn ser 3JU'u
.-.tilfla-s Jlor l',f'l'iptu, no t•sniptorio ou t•scripturios qnc n Ad
.. ini .. traçl'in a tJtlt'lll o n~ft•ri•lo Sl'l'\ it;.o liH' r.omnlf'llido estol>e
ll"\'4'r. tln ag1•ntc• uu n~l'nlt·~ JHII' f'lla nomeatlos, r.om antici-
1~•1,, 1l1! st•is horas pelns mt•nus; sah·u nos caso . .; dt~ epidemia , 
nu moh·~tia conlat:iosa, com t;mlo qut~ st~ apn•sf~Hit!m com a 
hetf'!''ari;l anlkip<tç;in, ~t·gmulo a disl;mdil tl'onde huun•r de 
lh1hir o l•nlt·n·n . 

. \rt. :J:t .\s snlm•dila~ IH'tiPn~ s.·a·oin P:Oniplas P<'l' chms \'ias 
f'IU 'l'aht'lllls imprt's~as, lill'lll't'iilas ;!l'alnílnnwnte pt•la Adminis
lntt;;io snlm•dila' C' dewrão flt•si;.tllill': I. n o HOIIIf' n t~ognomrs 
tio linado. ''sua nalnl'tllidadt•, t·omliçüo •~h·iJ, idade. estado t~ 
l"nli..;..:tUJ: a moll•stia de lJIU' fillleceo, t• olugm· e numero da t•asn 
tia ~1101 lltnl"adia , 011 ondL' n corpo St~ ad1m· deposilarlo: nn morft! 
dus lmli~··nas dt•n•ni esta cil'nHnstanda sm· tamhem declarada: 
M"tltln t•st·r;nn, a na;;f1o c nuouu~ do st•nhor: c !W for africano 
lhrt• • o nome da pessoa ou ll••pnrtic;:ào a quem os seus ser
\ i('&." tiH!I'f'lll sido t·onct'llhlos: 2." o diu c hm·a a crue de\'crá 
••• utir o t•nh•J'I"f). ('o Ccmil<'J'io a f(\1(' ht• destinado: 3. 0 a classe 
das Tnlwll;ls 'I'"' hflo de st•r fnrneddas, cmn dcclarat;lio nomi
n.,th·a fins ohjt•t·tns t)UP fon·m 1'\t~luidns; lit'nmlu cnlt•ndido qnt) 
dr.\t'IH Sf'J' thmt•t•itlus toclns :utncllt~s ol,jt•f'los tJUC não fm·cm 
df'Sitmalll.llllt'nle t•xduidos. 

As thms rcft'l'idas ,·ias «•~ ordmn st:rüo ambas assignadas por 
f~t'S~)il IJIIe !'t' l'csponsabilise pdo pagamento da despcza, c 
prlo 3f.l:l'llh~ da Atlminislmçãn rcsponsavd p~lo fornecimento , 
entregando-se n 1.' lia áquclla , c licando a 2.' em poder deste. 

A rl. 33. A l•·mandadc , Corporaç-e1o, ou J~mprczario en
carregado do seniço dos enterros, he obrigado a fornecer pre
eisamcntc os objeclos contidos nas dit.as ordens de enterro , sem 
alt<"rat;fln nem snbstit11it;iio; sal,·o.s os casos dcdarados no ~\rt. 
35: r ctm•m assi~unr ~ts lli<'SIIItts ordt•ns, c as fH'SSoas ou fa
blilia< ;1 I(Uf'lll n ... t•nh•JTos pt•rh-•un~rclll , são solidurhuncnte obri. 
ntb~ ao prompto pa~auumlo da dl'"~tll'za lÍ vi~ta d:~s I'Pspcdiva'> 
'•r•.l~·n..:: ,. s,., podt·J fio J'L'l'll,ji\1" ·~·e ao pagumt·uto uo lodo ou cut 
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parte , se todos os objectos fornecidos, alguns ou algum delld! 
deixarem de ser da classe designada na ordem. Tendo-se feill! · 
-o pagamento anticipadamente, ha\·erá lugar ~ com pente re
clamação. ·• 

Art. 3-1.. Para que a recusa ou reclamação possa ser aiA 
misshrel , he indispensavcl que as partes interessadas, no ac~ 
da aprescntnção dos objcctos, declarem á pessoa que os apr~ 
sentar, que os nuo ;wccitão • por nüo scn•m da classe ou qui! 
!idade de~ignada na ordt~lll para o l~nterro, na presença d~ 
duas teslr•uínnlws ,·outra as quaes se ni'i.o possa oppor cxcepçao 
jurídica. 

Art. 35. A Irmandade, Corpo1·ação, 011 Emprczario a quem 
for commctlido o seni~·o dus enterros, hc obrigada por si, ou 
pelos st~lls suh-c111prczarios, a conscnrar clfectivumcutc dispo
níveis os objedos d('.-;ignados nas Tabcllus juntas a este Hegu
lamento , que fornm ncccssarios pam satisfazer a todas as re
quisiçücs de l~ntl'JTos qnc diariamente se apresentarem , tanto 
em circumstandas ol'llinarias, tomo em tempo de epidemias, 
com dcclara~·ãn porêm, rle que d11rante estas, poderá supprir as 
exigencias da t.a classe cnm objeetos da 2.u, c as desta com 
os da 3.·', sem que todavia possa exigir maior preço do que 
o correspondente á classe que Yerdadciramente tür fornecida. 

Art. 3G. Passados seis mews , a contar do dia em <tue 
o presente Hrgulamcnto principiar a ter execução, fica pro
hibida a cowlucçào de cadaH•res em redes, pannos, esteiras, 
ou caixões abertos c descobertos, dentro da demarcação desta 
Cidade, debaixo da pena de huma multa de vinte mil réis, 
para a Camma l\lunicipal, paga da Cadeia pelas pessoas ou 
escravos que conduzil'C'm as redes, pau nos, rstciras, ou caixõP:s 
ahertos c descobertos. 

A Irmandade, Corporaçao ou Emprczario a quem for com
mettido o scrriço dos enterros, será obrigado a estabelecer ve
hiculos de conducçfio '' <'aix.iks apropt·iados para a boa execução 
da sobredita disposição, por fúrma que clla se não torne incom
moda, principalmente ás classes menos abastadas. 

L\PilTLO 111. 

/Jisposições geraes. 

Art. 37. As disposições do presente Regulamento princi
piarão a ter vigor na parte relativa aos Cemiterios desde o dia 
'Cm que os Ccmiterios gcracs que o Governo designar se acharem 
'!ID drcumstancias de pre:;tur scn:iço, precedendo competentes 
annuncios pelos Jorna~s: c na parte relatim aos vehiculos de 
(Onducçilo de cada veres, cnixões, armações e mais objcctos do 
~"T\·it;O rnnrr;"trjn d·•~ r-nlr·rrd';, ji~ di!"IS flrpoiS dil pnblit?8~iliJ 



~ R~gulame~ato, pret.'edcmln igualluet1le o~ rompdc-utes an · 
.-cios. . 
.,. Art. 38. /< contar das sobreditas epocas em diante a 

IIDhuma I rmandadc , Corporac,:no, pessoa , ou associaçao será 
lllfll'liUido ter Ccmilcrios, nem furnec<'r os objectos relativos 
!P .aeni':o tios entPrros declarados no Art. 1.Q S 2. 0 do Decreto 
S.'!;-GS-3 de 5 de ~<'l<·mhro de 1850. dphaixo das penas de per
~nlo cltl<; h·tTt•nus em tiiiP t•.;li\-~"H'IH fumlados os Cemilerios, 
• dos tJ!Jj.·dos tl'l !"t.•niço do t•nte!TO, e de dous a SPis mezes 
de pris;"1<~. cum a.., {'1repçiks ""IIH'Ille declaradas nos Arts. 4. 0 

~ 5. o do rf'~i·rido Dt•t.Tdo. 
, Art. :_m. 7\o t~\.cepçiio dr1 ~:Lo do Art. 5. 0 do citado De
cnto, dtH'IIl C'nll•mler~s(• c:olllpn.·heJJdidns somente os vchiculos 
à eollllucçno, quP ccmsislirelll ('111 carruagens, carros, ou seges 
empreRada:; Pllerlhamentc no 11.~o pessoal dos seus proprielarios; 
e na c1as5:e dos wai~ ohjt·clos de sen iço funebre não serao 
contemplados caixiie:;, nem urmnçücs e urnas, ou outro qualquer 
objecto que poss.1 t•onhel'cr~se que foi preparado premt>ditada...
meote para o sen ic;o d<~ enterros. ou com o fim de defraudar 
as disposit;õrs do nw:;mo ])ccn~to. 

Art. ·,o. A lrmantlalir, I :orporaçl\o ou Em preza rio a quem 
lor commeUida a neacão dns Cernitcrios, sera obrigado a or
pnisar hum 1\eginwnto do servit;o interno dos mesmos Cem i~ 
terios, que sujeitará á approYação do Governo. 

Palacio do Rio dP Jan{'jro r·m 1 '" d~ Junho dP 1R51 .- Yi~
rondr dr "nnf'a)f';!l'f'. 

T.\flEI.I.A i\". 0 f. 

·u X.\ n.\S SF.PULTliRAS. 

~,..pultura ra~a tlt• pt• .... .;;oa aclnll<l. st·uclo o t:orpo t~uu~ 
dmido t•m YPhit'nlo cJ;• al.~n:lla :las prilllt'iras quatro 
clas~e~ ........................... o ••••••• o •• 

:'"t·mlo ronr!uzido t:lll Ye!Jiculo da quinta classe .•. 
~~pultura rasa de pessoa menor de sele annos, sendo 

o corpo l'Onduzitlo em n·hiculo tlc alguma das pri-
mcin:ts quatro classrs ......... o •••••••••••• o •• 

Sendo conduzido em \'Chiculo da quinta classe ••.. 
Sepultura na liliJa geral, sendo pessoa livre •....• 
~ for ~""rrrn:o o ••••••••• o ••••••••••••••••••• o o 

SI'Jl1dturu8 rm Carneiro. 

Seodo J.H~ssoa adulta •....•..•... o •••••••• o ••• o • 

~Vonrto mPnnr df" 7 antw.-. ............... o •••• o o 

10l,l000 
fi~OOO 

40~000 
30~000 



.\t'J!ttltunt~· porlit·ulal'l' ... lt·mporaria .... 

Tt~t'l't'no para hum;1 Sf'pultun.l partknl;.u· por lehlpo 
d1~ 5 mmos, com llu palmos dt~ compl'imcuto •~ 
!j d<> largnl'il , dt!\'tmdo mcdim· entre humns e ou
tras hum inlervallo de :1 palmos em circumfcrcncia, 
Ueamlo a ctu·~o do c·mu·cssiunario a dcspt~1.a dtt 
uhl'a lfUt' s•• lizt•r, t) sf•ndo ohri~nda a Adminis
lra-:no du CPmilerin uuil'amt•nlr! a prcstm· os scni
t'O.-; •la iuhumaçi.in. ron1o st~ Ji.ls:o~e s!•pultum l'i.lsa. 

O 1111''>1110 lt•t'rcno pura srpnlt.um, por h·mpo de 
10 annos, c 1'0111 as mesmas dtwsulas •...••.•. 

Esta~ sepuJim·as pndct'ão srr t~onlinuadas por nuh·os 
lO atuto'>, mediantt.• o donati,·o de mais •.••..• 

Tt•tTeuo tlt~ to a t:i palmos dt~ emnprimrnto sobre 
5 a 10 palmos tlc hu·;;urn, nl<'d!:uu.Jo cntt·•~ humas 
t• outras cotlt'cssili'S hutn inlt'I'Htllo rPgnlat· 300:, a 

l,rclt•lult~lulu-se nmior lt~ra·t~IIO, n ')tu~ St~ :1jusfa1' 
segundo as drcumsluncias c condi-:õcs, lotnam.lo-sH 
pol' base o rendimento do terreno, considm·ado como 
eiTediYamPnh~ oc·f·up:.tdo por sepulturas de 3 nonos. 

TARHLA N: 2. 

I'AII.\ DEFUNTOS ADULTOS. 

t.a. CLASSE. 

Sa/((, morluaria. 

"\rm<u:no dos liios iulPriores das portas e jancllas, 
t·om portatlas d1~ dnmast·n preto, guarnecidas d~ 
g-alão d~ on1·o <'nlrt•finn, c stu1efas cm'l'cspondrnt('s, 
cada portada ...•.••.•.••..•••••••.•.•.•••••. 

Altar de frontal de lf•lludo preto, com espalda!' d1~ 
lhama, pernas do \'clludo c sanefas cor•·e.r-.pon
dentf's, tudo guarnecido de galno de ouro entre
tino, f'rue.iflxo, c seis castif:acs prateados com velas 
novas de nu• ia libra ..•.••••.•••••••.•.••.•.. 

Urna dom·atla, sris toc.hciros lambem dourados t•om 
torhas tw\·as, nns limitPs da Cidade ..••••.••.• 

Fúra lla nlt.·~tna ....... , . . . .....•••.•.•....••. 

20~000 

40~000 

2411000 
30l;000 



' {'ai.rões 

C.itao de madeira coberto de velludilho uu bel
" buli na preta , forrado de selim branco, e guar

De('ido com duas ordens de galão cntrenoo vulgar 
de 36 a \0 linhas de largura ~ com 6 argolas 
douradas, posto na casa do finado, de 68 a 75 
polh•gadas de comprimento ...........•.....•. 
~ 61 a ti7 rlitas .........•.................... 
O. 53 a fiO di tas ............................. . 
Habito de qualquer Ordem wm rapa de Jila, ou 
· alpaca .....•.......•.........•..•...•.....•. 

\rf!Siir o rorpo, dentro dos limites da Cidade .... 
PUn dito ftira da mesma .•.................... 

J"chirulos de conducçilo . 

. fochf' riro de coJumnas douradas, com sanefas, e 
('ochciro fardado de preto , puxado a r,. cavallos 
ricamentf' ajaezado-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dito dito a •,_ bt>stn.;; ......•....•.•..•.......... 
CarrUagem 11•) luto puxada a 'J bt~stas .......... . 
Carro para o Paroclw e Sacri~tão puxado a 2 bestas. 
5 Criados fardados de preto, hum assentado na al-

mofada com o cocheiro, e quatro a carallo, para 
a('ompanhnrem, e ajudarem a rollocar o caixão 
no ,.arrn, í' a df'sce-Jo no CPmilerio .......•.. 

Cnpl'lla do rrmitrrio 

AnnaçJo elo altar com cortinas de lclludo preto, 
jlUarní'cidas de galão de ouro entrefino, e sanefas 
rorrrsponth•ntes, portarias dP igual qualidade, P 

banqnPta de ~~·is casli~·acs rnn1 leias nmas de 
rneia libra ....•..•....•.........••........• 

r ma dourada, oito tocheiros correspondentes, com 
tochas noyas, cruz, ciriaes, turibulo, caldeirinha 
d'agua benta , e os paramentos necessarios para a 
t'ncommendaçao de sepultura .........•..•.... 

2.a CLASSE. 

Sala mortuaria. 

Armat~o dos vâos interiores das portas , e janellas , 
com portadas de belbutina preta , guarnecidas de 
gala.o entreftno ;·ulgar, e sanefas correspondentes, 
('adll pnrtnda ..........•••..... , ...••••..... 
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70,000 

7~000 
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( 11111 J 

All.tr tle frou!ul tlc LclLulina preta, com espaldar' 
de lhama, com penws, e sanefus ccrrespondeutes, 
guarnecidas de galilo entrefino \'Uigar, crucifixo, 
4! r.. rastif;ars pratt•ados, e H las de meia libra 
principiadas a senir ........................ . 

rrna douraria, e seis torheiros lambem dourados 
t•om ns eompetentes turbas principiadas a sen'ir, 
hlltn pO!lCO infl'riur l.Í da 1. a daSSl' , llOS limite~ 
da Cid;:dt~ .............................••... 

!'1ir:1 da nJcS!Hil ..........•...••••••.••.•.••... 

f 'ai.nit'!l. 

C:ai\<io de w;u.leira coberto de lwllmtin:.1 pretu, for-
n.ttlu lie sdi111 hr;uH·u, e guarnecido com hmna 
ordf'm 1lt~ ~wlrw f'lllrdino \lll~ar de :!A a '27 li
nhas de Jar~·ura, co111 fi aq.wlas douradas, posto 
em ea~a do li nado, li(' (iH a 7::> pullegadas de 
~rrrpriur~lo ...............................• 

De 61 a 67 ditas ............................. . 
De 53 a (;0 ditas ...••.......•....•.....•...... 
Habito de lila de qualquer Ordem ............. . 
Vrstir o corpo nos limites da Cidade .•.....•.... 
l'úra dc1 nu_·~rna ... , , ...... , ... , , ..•..•...... , • 

l'dti~·u!os de eonducçâo. 

Codrl' clP rolumuas pi11tado de preto, rom guarnições 
c· fllclt·s dourntlo:-;, e sanefas, puxado a r.. bestas 
t:OJTC~JJOndenteH:<_•II(e ajacz;.ulas, com cocheiro fhr-
dado de prt·to .............•..•............• 

Carro a 2 animaf's para o Pawd1o e Sacristão ..• !' Cri<ulns lin·dallos c·omu os da 1.·1 dasse •....... 

('flj!f'lla Ju femitcrio. 

\ruwçàn do altar com cortinas de damasco de seda 
preta, g:u:.trncddas de g<~lào de ouro cntrclino, e 
~andas ronesponde11tes, portadas de igual qua
lirlrule, r banqu~ta de á castiçaes com cera .•• 

rrna dourada' 6 locheiros com tochas principiadas 
a scnir, cruz, tiriaes, turibulo, caldeirinha 
ff'a;:;ua bcnla, c os paramentos n~ccssarios para 
a cn('ommrndac;ão dP sepultura, tudo hum pouco 
inferi~r :\ 1.a da~s<' ...... ,, ...... , .. , .......• 
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58!')000 
52~000 
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:~. 3 C:L\SSE. 

Sala mortuaria. 

Armaçrio dos lãos interiores das porta~ ü janclla:-> 
com portada$ ele damasco de lã prt>ta , guarne
dtlas dr• gahlo palheta, rorrespondentn altar, es~ 
pal<br. ~> h:ulfJllt>la, com nndfixo, I' '•- t•asliçtw:; 
n1111 ,,.Jnii dt• lllPia lihra, Jlriru·ipiadas a SPI'\il'. 

rrna I'I'PI:J com friso'> tloUI'tldn"i' e ~ lorht~iros t.am
bPrn t'nllr fri~os dourados. ~~ tol'!~as prineipicutas a 
S<'n ir. nos limites da Cidad!• ................ . 

Ft.ira tb IIH'SIIIa ••••••••.•.......... 

(~lÍ\l\0 t!!' llladejrn t'Oh{•r!n f11~ hdhnlina prda, J'OI'-
r<Hio 1k mnrim hranl'o, c f!"!I<Hnecido de gal;io 
palheta de 1. a qnalid:ulc dt• 18 a 21 linhas de 
lar.enrn, t·om 6 nr~olao;; rlf' l!lPial nmar!'llo, posto 
na rao;;a do 1h'funto, t!P ~~~ a 7:; J•nlll','~·;nlas ~~~~ 
('OmprinH'nto ............................... . 

Dr Gl a n; ditns .................•........... 
J)e 53 a fiO ditns ............................. . 
Habito dr lila ordinaria sem capa .............. . 
\'rstir o corpo nos limites da Citlml;_~ .... . 
F tira da mP:mla •..•..••................. 

re/u'cu!os de ('01/llllr'ÇàO. 

Coche d1· cnlumn<~s pintado flr preto, com guar
niçi'ír" !" fill'l<'S dou nulos, hum pmu·o inf'Prior aos 
1la ':..!.n da~N·, flii\<Hin a !,. IH'."tas, 1'0111 t'fll'ht•iro 
l'olnlolclrl ..•.••...•..............•.•...••..•.. 

C1rro a ::! hcstas, para o l'Mrwhu e Sa~ristão .... 

Caprlla do r:onitcrio • 

. \rm.'l\:io drl altar c:-~m corti!t:l<; df' lJr~lhntina on 
damasco de lã prPla , guarnecidas de gnlfio pa
llwta, c s;'lnn~ns corrcspond,·ntes , portada~ df' 
i:;ual qn<llir1adr~, c hanqut>ta de !1- castiçac,; tnm 
wlas principiadns a st~rvir.. . . . . . . . • . • • . . . . . . 

l'rna, l to('.hciros co:n toclns prinripiadas a senir, 
cruz, dricH's, turihnlo, C'alrit~irinha d'agua benta, 
c ns p<~l'aiW'nlos IH~rr·ssnrins para a encommcn
daçflo de S('JHiltura , tudo hum poueo infL'I'ior á 
2. 1 cJas5e ............................... . 

l2~0()1J 
1fi,OIIO 

~2~0(10 
:w,oon 
26,00() 
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:bOOO 
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:JO,IJI)!J 
10~0011 
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CLUSE . 

.\flfa mortuona . 

.Armaç.Ao dos ,nos interiores das portas c janellas, 
com portadas de Lal'la , guarnecidas de ~alão pa
lhl•la do Porto IJrdintiJ'io, altar· ~~om correspon
dente e~paJdar, banqueta com '• castiçaes, cru-· 
cifho. ~ H]n.; t•rn 111eio uso ................ . 

rrna gn,;nu•cid:r •I(' gulüo pi..llhrln' com ,} tocheiros 
pintados de prelo, 1.! frisu.;; <.!Ula!'f:llos, rom tochas 
em nwio uso, no:' ~imitt'!i dJ Cidade •...•...... 

Fúra rla tnc-,nw ...........•....•..••....•..... 

Cai..1·õe$. 

C.thlío de lll.'UlPira coberto de morim, ou bacta 
prctn, forrndo de morim branco, guarnecido com 
huma ordt>m de galilo pnlhcfa, inferior ao da 
!J.a. classe, do 15 a J81inha.s de Jargura, com 
6 argolas pretas, ent.reguc na casa do Armador, 
de G8 a 75 pollt'gadas cic comprimento .....••. 

De Gl a li/ ditas ..............••...•.•........ 
llo 53 a GO <li tas ............................. . 

J"r:hiculo de f'ónducçiio. 

f:atTo pu.xado H tlous animacs .................. . 

!). a f.LASSE. 

Caixões. 

taixão de 111acleira pintado de prelo, I'Om hnma 
orla (]e n)r amare lia, c 6 argolas pretas, cn
lreguc na rasa elo Armador ...•............... 

Velliculn de cnndurçào. 

~~'ge dP duas rodas .........................• ·. 

1bOft1l 

lti~O(IO 
H~IJOO 
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I .\BLLI.\ \.~:L 

1'.\R.\ ~IOÇ.\S IJONZELLAS. 

1. a f:J._\SSI~. 

Sflfa mnr(!forirL 

.\rrnaçih d1h \ilo.;; iniPriores das portas ~~ janellas 
rom p(lrlatlt~s de damasco 1'0\.0, guarneeidas 
dP ~.lt·:o clr ourn entn·lino c sanefas corres
potHit'tJfl•.;. f'<Hia portada .....•............... 

. -\!lar de frontal fie d<unasco roxo ~~ espaldar de 
lham<~ , l'nm pPmas e sandas correspondentes, 
tudo '-!UarnPcido rle galfio ri(' ouro cntrefino, 
crur-irhn c seis castiÇacs prateados, com velas 
nmas ele mda libra .•...••...•.............. 

[rna fiOUI'aila, SPiS lof'hCii'OS tambf'lll dourados, 
com tocha.;; runa,, no.;; limit .. , 1\a Cidade ..... . 

Idem f1ira .......................•...••...... 

('ai.J'I)I'S. 

Cai1.:Jo rle madeira, roberlo de \'elludilho ou selim 
roto de primeira qualidadt~, forrado de selim 
branco c guarnrcido com duas ordens de galão 
rntrefino vulgar de 27 a ao linhas de largura' 
com seio; argolas douradas, postus na casa da 
finada, de 61 a 67 pollcgadas de comprimento. 

De 53 a GO ditas ............................ . 

,.1'.~(/Wl'ÍO. 

\'t'Slido rk ri11i lmmco d'algodão bordado de pri
mf'ira qualidade, l('•o da IIH'sma fazenda ornado 
rom n·1ula cntrelina Ynlgar, rinto de tita larga, 
palllla P t:apdla ................•...•....... 

l'rhirufos dr· cnnduq·iio. 

C:Orhe dP columna~ douJ'ado, com sanefas, c co
rheiro fardado de prelo, puxado a '" cavallos 
ricamf'ntP ajaezrulos ................•••..... , . 

Idem a í hcstas ...•......................... 
(arrua~t'lll de lnt11 puxada a '!. hrslas .......... . 

2\.~000 

2\.~000 
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85~000 
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60~000 
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t:al'l'u pnra o Paroeho c ~aaisliio lltt.\mln n :! 
bestas ....•.•.•••....•.......•••.•.•....•... 

!; Criados fardados de pt·clo , hum assentado na al
mofada com o cocheiro, c r .. acavallo para acompa
nharem , c ajudarem a collocar o caixão no carro , 
c a desce-lo no Ccmiterio..... . ....•........ 

Cape/lu do Crmitrrio. 

Annoçlio do .\ltar com c!orlinas de lcllndo ro\n. 
guarnecidas de gn11io de onm Pnt.n•llno, e sa
ncl~ts corre~pondcnt•~s. pt.wtadas de igual qnali
darh~, e banquPta dt' 6 casliçm•s com n·las nonts 
de 1neia lihra .......•....••.••.........•.... 

l;rna dourada, oito tociwiros cormspond••utcs emn 
Inchas nm<t.;, 4TIIl, drim•s, tnribulo, cnldcirinha 
d'agua l>t~nta. •• os p:tranmntos nrccssal'ios para 
a Pl!romm•·nrlar:iio cll' sqmltnra ......••....... 

2. a (:LASSE. 

Saia morfuaria. 

ArmrH;iío rins liio~ inll~rinres de flOrlas c jancllas, 
t~orn portadas de hf'lbnlina roxa, guarnecidas de 
galão Pntrdino \'Uigm·, ~~ sanclhs correspondentes, 
t:a<la portada ..•.......••••..•...•..•.•••... 

AJtar dP frontal de helhutina roxa eom í'Spaldar de 
lhama, pernas de brlbutina roxa c san<•fas cor
rrspondt.~nte~, guanwddc1:; de galão f'llil'('lillo 'nl
gar, erudfh:o n quatro ~~asli~;:w~ pratPmlos, e 
n•lns ele uwin lílmt conwçadus a ~~·ni1· ....... . 

l~rna dounula e sPis lnl'h:·iros tnmlwm dum·;ulos, 
r-om as compt•lt•ntcs todms •·onH·çadas a st~nir, 
no:; limites da Cidade ...••..•....••..••••..• 

Idem rt;ra ................................... . 

f.aixflo tl•• mmlcira coi.JPrio tle setim roxo regular, 
fnl'rado dt~ nwtim L;·.1neo, c guarnceif!o com -lmma 
cnlcm ~~~ g-nl:!n Pn!rrllno \'lll;:t:ar de 2l a 2i li
niJas tlc lar~nra, tom O argolas dourndns, poslo 
na casa da fimaln , dt> HI n G7 polh•ga(!as de 
t'tnnprinu·uto .............•................. 

lJc i.i:J a tiO (;itns . . . . . , ..................... . 
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\"l"Stidn de filú br·anco d'algodfíu liso dr. t.• qna ... 
lidadt· • 'f· o da mesma fazt·ntla ornado com renda 
rnln·lina nrhmr, l'into de IHa larga, palma e ca-
,..ua ...................................... . 

(•Ir h•· tlt• ,·olunmas pint<u!o ck IH'eto. c·om guarni
•J·t·:O ,. filt·lt·:O dourado~, ,. '<HH.·fas, puxado a '" 
t ..... t.r!> t'HITt'"llundt•utt·nu•!rl .. ajaez<.ulns, com c.o-
•h•·:rn !~ul!ado' dt• prl'lu .............. , .•...• 

f""lTIO ti~" tlna!'i lll'sla~ para o Panwho e Sacrisfiío •• 
~ (ri.tl!l• .. f;m!;u!H..: 1!11111 f!OIII'II iuf(~l'iOl'llll'IIIC i.IOS 

I I. I 1 . ' I :l""l' •..•.• o •••••••••••••••• o •• o ••• 

. \rm:u;:io do .\1tar •·om t·ortina" til' damasco de 
~·t!a ''''". ~!Jarw·,·id;Js "" !!dli•n dt• o:n·o t•nlrdino. 
p ~atw!;l~ no] n•.;f11•fldl·nl•·s. pnrl:ula:-; tk i;.uml qua
lidndt•. lmuquda •L· ·, r as! iç::t·..; t'OIIl n·Ias prin
fipiada~ ;t ~t'l'\ ir .•..........•..•••.... , ..... 

rrna dtll!rada. :oH•iS todWii'OS COIII tochaS principia
dali ct ,,.n ir. tTIIl, dri<~es, tnl'ihulo, cttldcirinha 
tJ'acua lwuta, e u:; p:.m.tllii'Uios ncccssarios para 
t·n•·n,nmerultu;ão dl• scpullm·a ................ . 

3. ~ f:L\SSE. 

Sa/(1 IJill/'(1/ttrio • 

. \r:;.n~·iio 1Jos ,-tios intl·rion·s lia~ (•orla~ ~~ janellas 
rnm pmt:ulas dt• lã roxa, guarncddns de ~alão 
t:Jlht'ta. torn·sponflcnlc alt:.~r, Pspaldar, c bnn
IJtWta tom crucifixo c quatro castil:aes com \'elas 
de meia lihra principiadas a spnir •.•.......... 

[rna CHIII friSOS douradoS C •Í fodJCÍfOS COnl friSOS 
duura1los, c tochas pr·incipi:ubs a scnir, nos li
mites tl<.t Cidade . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . 

'""'" f•'•r;t ..••.•.••.. , . . • . . . . . . . • • • • . •.•••••• 

Cti\oio llt• madeira ,·olwrto tle l)t'lbutina 0:.1 tafet<.í 
f•lln, liJrr;ulo dt• moriru hr.ml'o, c gua;;·neddn 
· "'11 IPIIII"I nnlf'm 11t• !!:ll:iP !nlhda d1~ 1R n ~I 

2\.:1000 

40;<1000 
12;')000 

20~00 

16;,;()00 

12~000 
16,000 
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linhas de largura, com 6 argolas de metal arna
tello, posto na casa tia finada , dP- 61 u 67 Jlt.•
legadas de comprimento .....•••...••.•.....•• 

De 53 a 60 ditas ............................. . 

l"estuario. 

Yestido de cseossia brancn, de primeira qualidade, 
,-Po da IJII'sma fazcnfl<l ornado eom renda entre
fina Hll~ar, cinto d1~ fita larga, palma c cape lia. 

Co('he tle eolumnas pintado de preto com gnami
C:iíl.·s e filetes dourndos hum pouco inferior ao 
da 2. a clas~l· ' puxado a r .. bestas. com cocheiro 
fardado ................................... . 

Cano a dua..; bPsla" para t1 Parwho e Saeristiio .. . 

Armac;iio do Allnr com cortinas de belbutina ou 
damasro de lã roxa , guarnecidas de galão pa
llwta, e sanefas Olfl'cspondentcs, portadas de 
igual qualidade, c banqueta de r .. castiçaes com 
leias tlc mda libl'a principiadas a seryir .•.... 

r rna, quatro tocheiros com tochas principiadas a 
senir, cruz, ciriaes, turibulo, caldeirinha d'agua 
benta, e OS paramentos nf't'f'Ssarios {>ara a 1'11-

I'OIIIIIIt'rlfl<HJio d1~ Sl'pllJI tlf:l .• , ••... , , .. , • , , .. , 

!, .. " CL\SSE. 

f:aixiiu tle madt·ira cobPrlo de panninho roxo, foi'·· 
rado dt• mnrim hraneo, c guarnecido de galão 
pallwla de Hi a 18 linhas, com !e. argolas de 
metal amarelln. f·nln'_(!tlf' na easa do armador .. 

rrftiru[os de f'fJIIliiH.'{'ÜO. 

Carro fHI\ado a dous .....•.....•... o •• o ...... . 

SP,Zf' r!P I] na~ rotlm; o. • • • • • • • • • • • •••••••••••• 

301)000 
25~(-00 

30~000 
10~000 
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16~000 

15~000 

10~0100 
6~000 



TADEtU N.' '· 

TIIJ'" de nrmaçrics, rai.rues e vehictllo8 de cowlucçtlu. 

PAliA ANJOS. 

1. ~ CL.\SSE. 

('r,i.rih:.~. 

t >n\;10\ c!c• n~oull'il':l cnhrrto de H~lludilho, ou St:!lhu 
t·otr!n~>:titu dP (H'Ílllt~ira qn<tlitlade, forratlo de se
tini hranro tle st·~mula qualidnrle, e guarnecido 
t'W!I dna-; onlt•ns clt• ~alfio entrdlno tulgar de 
!~ " :!l linhas dt• lan.;nra, com !1- argolas t~ &. 
~nrr:L; tl:l!ll"ou!as, posto em f.'asa do finado, de 
:ll a ':K polkgadas de CO!IIJH'imento ........•.. 

lll" :!rJ '-~ :~o ...•..........•................... 

Hc• S. Jdio EYang-rlista, Conl'l'ição, Carmo, c S. 
Just'•. on outws semelhantes, com tunica de 
selim branco de boa ctualidadc, capa de Yellu
tli!hn ou selim dt~ boa qualitlado, guarnecido de 
,:al:ir1 t·ntrcflno ntlgar de 18 a 21 linhas de 
l;JI':.!Ill';t c renda n. 0 1 do P1uto, palma, c,apelln, 
penkaclo, e o mais que he do estilo, posto em 
t•a..;a elo finado, de 31 a 48 pollegadas de com-
l'l'inu·nlo ...• o o •••• o o o •• o o o o. o o •• o •••• o •• o •• 

IJt• :!U a :JO o •••••••••••••••••••••••••••• o •••• 

\·t·:-.tir n <mjn nos limitPs da Cic!adc •.••........ 
l•lt•n1 fúra ...................... o ••••••••••••• 

l"rhieulos de conducçdo. 

t:arrnagt·m a quatro ca\·allos ricamente njaezndos, 
C'UIIl l'Odu•ifO rardado de/ gaJa ...•.... , . , .... . 

A mesma •:arruagcm a quatro bestas ......... o •• 

Carro a dnas bestas para o Parocl1o, e SacrisUio .. 
:; Criados a cayallo, rardados de gala. o •••••••• 

Capella do frmiterio. 

\rma1:lio elo aliar cnm t·orlinas th~ n~lludo, 011 
clanJa"t'n c1c setla l'lH'nwzim, j.;Harncddas dt~ galiío 
ti•_' tl\ll'tJ t•ntn:lilltl, l.' satwfas ,.,•rn•sponclf•JJif•s, 1'01'· 

!15~000 
!!5"1100 

45~000 
:18~0 
õ~ 
8~ 

40:1000 
30<j000 
16"')00 
~11,1100 
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taUas de igual qualidade, <' lnHH{llt'ta de spj...; 
(:a:"ti4;ars com leias noyas .•................... 

Vrna dourada, oito locheiros correspondentes com 
toehas nova", cruz, driars, turibulo, caldei
rinha rl'llgua benta, e os paramentos neccssarios 
para en4'1lllllllt'nda•;iio dt• sepultura ........... . 

:2." fL\SSE. 

('u i.nir·.~. 

C:li\iill dt• lll:tddra coberto de selim cncamadu. 
tilrralln dt• lafPtá branro, gnanH:citlo de galflo 
t'IJtrPiinll \Ulgar de 18 a 21 linhas de brgma, 
com .í :traolas douradas, posto na casa do li
nado. rlP. 3J a '1-8 polh'gatll\S de comprimento. 

De :W n :;o pull(•!!ada-; ....•.................... 

o me~nw da 1. a classe com galão entrefino llllgnr 
de 12 a 1~) linhas, de 31 a 48 pollrgadas de com-
prinlcnto .....••.....•......•..............• 

De 20 n 30 ................................. . 
Vestir o anjo nos limites da Cidade ........... . 
Itl,·nl fúra ................••.•.••...........•• 

rclliculo.<; de condwçi(o. 

Carruagt"lll pu\atla a quatro Lestas ricauwntc ajile-
zadas ........•..•..•....•....•..........•.. 

Carro a duas bestas para o l'aroeho c Sacristfw. 

Capella do Ccmiterio. 

Armação do altar com cortinas de damasco de seda 
carmczim, guarnecido de galão de ouro entrefino, 
c sanefas eorrcspondcntes, portadas de igual 
qualidade, c banqueta de quatro castiçaes com 
yelas principiadas a servir............ . ..... . 

Urna dourada, seis tochriros com tochas princi
piadas a senir, cruz, ciriaes, turibulo, caldei
rinha d'agua benta, c os paramentos ncccssa
rios pnra PII('OilliiH'tHlaçrto de sepultura., .......• 

20~000 

2'1~001) 

:15:')000 
2:i~OOO 

30~000 
25;000 
3~000 
5,000 

25~000 
12~000 

16c;\OOO 
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:l. ~ n. \SSE. 

raÍ.l'Õt'S. 

f:ô•h.ão 1lt~ madrim rPhm·to de setim , ou tafet:í 
t'n('aruoulo ordinariu, fornulo de mclim branco, 
f" ;.marnf'<'hlo com huma urdem de galhao pa
lhl'la. 1·om .J anmJa:;; de nwlal dourado, posto rm 
,., ... a 1ln linacln. de at a _r• H pollegadas de com-
Jn·in•~·nll) .....•..•...•......••••••.••••...•• 

Jl.• :!U a :~o ................................. . 

1 l mro"IWI ela 1. -~ dassf', dl' I afetá guarnecido de 
~.lloin pallwta d1• J5 a 18 linhas de la•·gul'a, d1~ 
!li n i~ polll'~aflas de comp•·imenlo ..••••••.•. 

Jl<o 211 " :111 .................................. . 
\'tostir n :n1jn nos Iimil1~s ria Cidade ••••••••.••• 
ldrm f1íra ...••••.••.•.•••.•••.••••••.••.•.••. 

Carruagf'm inferior ;í da 2.a dassc, a dnas bestas. 
t:arrn <I duas bestas para o Parocho c Sacristão .. 

Cnpf'lla do (emiterio . 

. \rma•;iio <1o altar com cortinas de belbntina, ou 
damaseo de lã encarnada , guarnecidas de galio 
palhrla, e sanefas correspondentes, portadas de 
igual qualidade , e banqueta de <JUatro castiçaes 
com ,-elas principiadas a scryir .........•..... 

rma, flllatro loclu~ims rom tnclms principiadas o 
!O{"r\ir, t.~1·uz, driacs, lurihulo, caldeirinha de 
agua benta , c os paramentos necessarios para 
('Deommcndaç-ilo de scpultum ...........•..... 

4. 3 Cl .. l\SSJ~. 

Carrinho de quatro rodas a duas bestas ....... . 

5.• CLASSE. 

Sc;e de duas J"odas •••• , •••...•••••.....•.•... 

2;1,.000 
tr.')IOOO 

2):)000 
16~000 
2'!1000 
fJ~OOO 

16~ 
f 01!000 

12jj000 

IOjiOOO 

1)~000 
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TAIIELU. N." :.. 

Trua dos alugueis de caixões. 
PARA ADULTOS. 

t.• CLASSE. 

Cnh.fio ele nuuleirn coberto de belbutina prc~ta , 
l"tltTac)l) de me ri nó branco, guarnecido rlc J,;alão 
pallll'ta , com argolas do metal amarcllo, em 
•:asa c..lo armador .•.••••••..•...••..•••...•.. 

2. a CL.\SSE. 

CaixRo de madeira coberto de mcrinó preto, e for~ 
rado cl;~ ltranco, guarnec-ido de galão palheta, c 
argolas pretas, em casa do armador ........•. 

3.a CL\SSI~. 

Cai"X:to dn madeira coberto de morim preto, c for
rado do branco , guarnecido de galão palheta, 
c argolas pretas, em casa do armador ...... . 

4.• CLASSE. 

f :aixão de madeira cobm·to de bacta preta c forro 
branco, cotn gaUio de lã ou retroz amarcllo, 
argolas vretas , em casa do armador .........• 

5.• CLASSE. 

I :aix.nn de madeiro pintado de preto, cnm orla ama
r~:· lia e argolas l)felas o o • o •••••••• o ••••• o • o ••• 

PARA MOÇAS\DONZELLAS. 
1.'- CLASSE. 

;;;lixi\o tlr uuu.leim coberto de fazenda roxa de lã, 
tiJJTaclo tlt~ panninho branco, guarnecido de galão 
p<llhrb fal~o, da melhor qualidade, colil seis 
a!'golas de metal amarello, em casa do armador. 

2.• CLASSE. 

':aixãn de mad~ira coberto de fazenda de lã ou 
:tlgodãn rn·•_o, pintado de branco por dentro, e 
'!'l(.;fiH~cít!() do ~wliio palheta falso, com qualrn 
·:r•.!nl;:n tl•· mr.'tat :unarello. em rasa do armudor. 

10~000 

8':)000 

5~000 

7.;000 

5,{l00 
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l'AIL\ A:'íJOS. 

t .a Cf .. \SSE. 

CaixAo de madeira cobm"lo de fazenda de li! en
carnada • e forrado de merinc) branco , guarne
ddu de ~alão palheta falso da melhor qualidade, 
t·nm ·'• argolas de metal armn·ello, em casa do 
Hrrnaclnr ..••....•...•.•........••.•.••.••••• 

2.~ U .. \SSE. 

Caixiin cJ,• m;Hit>ira coberto dP fazf:'nda de lã encar
natla. pinlm!o tle braneo por dentro, c gum·
nt•c·itln de i!itlãn palheta fabo, com 4 argolas de 
nu•tal amarc·lln, em casa dn armador ........ . 

P.\11.\ ESCR.\ \"OS. 

Cah:Dn fi" madeira pinbvlo dt> preto ..•.. 
Condltt·c:;io du cadawr ....••........... 

1~000 l 
2~000 f 

5::i000 

3~00 

t.• O fornecedor dos \'ehienlos de conducçiío de cadavcres 
!fÍ ht~ obrigado a fornecer o sm·,·h:o de ca,rallos, mencionado 
nn~ priml'il'l\S classes. para hnm cnterramcnto de adulto, e 
outro de ;mjo por dia. 

2. 8 Os pr·cços taxados nas Tabcllas regulão sú para os 
enterros qnc sahircm de lu~ares cuja longitude não exceda a 
da casa do J~mprezario ao Cemiterio mais distante: quando 
pon~rn os n·hit:nlos d1~ condtu·t;ão tiverem de andar maior 
raminho, sPní o pn•«;n ml:.ttnl'lllaclo, por hum termo mcdio, 
na prnpnn:río da dilrPrt'nt.:a ela maior di:.;landa ou da dmnom, 
q1w st•r;\ lhado por hmua Tahdla m.hlidunal, logo que o 
h~t·al dos Cemilerhs puhlicos ror determinado pelo Governo. 

:J. _, « ):; enches, carros ou S('gcs não poderão ler mais de 
111-!i:t hora dt~ cspt'l'a ti pm·ta da casa d'onde houver de sahit· 
o t•nlPJTo : por todo o tempo que exccdm·, se pagarão 15 por 
ct.•ntn ua razão de cada meia hora de dr.mora. O mesmo terá 
lu;.:ar se o t•orpo do finado entrar na Parochin da sua Frc~ 
gut.·zia para ser· alli cncommendado. 

~t! os coches se não achar·cm á porta da casa do finado á 
hnra ap1·azada, o I~mpr<"zario soiTrcrá lmma multa de 15 por 
rrnln na razão de cada meia hom de demora , que lhe serei 
ahaticta no pn•çn f;OJT<"spondt•nlc\ á classe flo nhknln f1n con
tlun;ftn. 
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COCLEC1;1o DAS LEIS DO IAIPEl\10 DO BRASIL. 

18M. 

TOl!O 14 SECÇÃO 32.• 

I>EC!IETO N.o 7!!7 - de iS de Junho de 1Sãl. 

.l/anda t.rtolfrrr o lltgulamruto ]Jara a organisartiO tio 
Ct11so gtral do Jmprrio. 

Em lirlr!llt• do flif~lOS[O no s 3. 0 do Art. 1i d:l Lei 
N. r 7J8() de> (j ti c St'lPmhro dr. 1850: Hei por hem fJUC 

se prnn•d;J {t org:wis:1~·Iin do Ccu~o gf.•rnl do lmpcr·io pela 
nwueira di~)HJ:~ta uo Hc•guhuut•nto que com este baixa .• 
assign~do pelo \'iscoudc de Mout'al('gre, do i\Icu Conselho 
d'Estodo, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Sccr·ctMio <!'Estado dos Ncgocios do lmpcrio, que 
assim o tenlw <•utendido , {' faça executar. }lah1cio do Uio 
de Jandro em dezoito de Junho de mil oitocentos cin
coPnla c hum, trigcsimo da Indcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Visconde de Jllont'alegre. 

1/rgulmnrnto pnra a orgnnisaçtlo do Censo geral do ltn
pcrio 11WIIdado exrcutnr pelo Decreto desta data. 

Art. 1. o Ha1-erá na Capital do lmJICrio hum Dircctor 
Geral do Censo, ao qual competirá : 

1.' Fonnar o mappa geral da população do lmperio; 
2. o Fazer o alistamento especial do Municipio da Côrte; 
3. o Decidir as dr~vidas que occorrerem no processo 

do alistameu to ; 
h. 0 Requerer ao Ministro e Secretario d'Esta<lo dos Ne

gocios do lmperio as pro1•idencias nccessariás para a for
mação do Censo ; 

5. o Ktpcdit· m·dcns Jlltl'a a boa execução deste Re
gulamento ; 

<i!' J~m geral ~ regul;u· os tl"ilbt!lhos concernentes ao 
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r.f.ilSo , f'tllcndcndo-sc dirrrlamcnlc com os .I>ir·cclores 
l'roViociaes ; 

'i. • l'rupo•· ao Ministro c Sccrcl<lrio 11'Estado dos Nc
gocios do lmpcrio as nwdifkações de fJUC carecer este 
1\egulamt•ntn. 

Art. 2. o l~m cada Proliucia do lmperio haverá hum 
llirecto•· do Ceuso P•·o,·incial , ao qual competirá : 

J .'' 1-~or·nuu· o CPn~o ela Pro\'Íncia ; 
•l o n('C!Ut'I'Cl' ao PresitiPIIIP. da Pro\·incia iiS medidas 

rh·c:t•ssarias para a prompta urganis:u.~ão do Cl'nso Pro
\incial ; 

3." Expeclir ordens, c ('Xecutar as que lhe furem cli· 
rigicfas pdo Pre!-iillentc da Prrnincia , e I>ircctor· Gcr~•l 
elo ( ·,I'JI~O, 113 r{u·m;~ dc~stc J\eguJamentO ; 

~.o Propor ao Dircctor Gcrnl do Censo as modifica
r:õt~s, de que cm·eccl' este Uc~gulamenlo, segundo as cir
tum::.tancias CS]lt'ciars d:ts Pro\ incias. 

_\rt. 3. 0 lfan•rá CUI c;ula l\luniCÍJ>ÍO hum ])jrcctor, 
noineadn pi'IO Prcsidt•nle da Prodncia soh pr·oposla do 
Uirrctnr do Censo PrO\ irlciHI ; c~ em (·.a da Fregtwzia hum 
C:nnunissariu lambem nomeatlo Jtelo Prcsit.lcnte , otn·idu 
o llil'(•rtor do MunicitJio. Na Côrte serão estes cmprc
i:a•lns nomeados pelo Ministro do lmpcrio sob proposta 
do Uirc~clor (;cl·al. 

,\rt. h ' Compete ao Dircct.OI' Municipal : 
·t.o Formm· o Censo do Município; 
:!." UequeJ·cr ao respectiro Dit·ector Provincial (on ao 

Geral 110 Mnuicipio da Côrte) as medidas que julgar nc
rtfssarias para melhm· dcsempf~nho de seus del'cres; 

3. o Propor aos rl'fcridos l>ircclorcs Geral ou l'rovin
ci:les :1s mndilica~:õt•s de ()IH! c:.trc<~N' <$le 1\Pgulanwnto 
~rgundo as circumstancias loc:ws do :&ltmicipio . 

. lrt. 5. 0 O Ministro do lmperio 110 Município da 
Córtc , e os Presidentes nas Provincias poderão di vitlit· 
em círculos os Municipios que fot·em muito extensos .. ou 
muito populosos. Para cada hum dos círculos será no
meado hum Sub-Director, ficando sempre ·bom circulo 
a ca1·go do Director. Se porêm para os trabalhos do 
alistamento , ainda quando sejão creados os círculos , 
hou\·er Freguez.ia que não convenha reunit· a outra , não 
~f'! nomeará Sub-Dil·ector para essa Freguezia. 

Art. O. o Nas mesmas circumstancius de grmu1c ex
lf'll"-ão , ou população, o Minisu·o do Imtlcrio , c os l'l'c-
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sidentes de Províncias poderão diviciil' as Fl'cguezias en~ 
bai1·ros, para cada hum dos quaes será nomeado hum Suh
Corumissario, ficando sempre hum bairro a cargo do 
t:ommissario. 

A•·t. 7. o Os Empregados nos trabalhos do Censo em 
qualquer dos seus gráos, se•·ão uorueados d'entre as l•es
smts t)UC mais conhecimento tcnhão dos mo•·adm·es dos 
l'cspcctiros lugares , e que sejão intelligentes, houcslas r 
aclirns; fJtH!IfJUct· que s<·j~t a profissão particular <JUC tc
uh:-w , on o t•mprcgo publico que cxerçflo. 

Art. 8. o St~rão touwdos .a rol nas suaS respectivas 
l"n~guezias todos os Cidadãos naturnes ou natur-alisndos , 
c todas as pessons de condiçüo SCI'\'il ; e bem assim todos 
os cstrang~>iros naqncllas em que se acharem , tenhão ou 
não intençiio dt~ ithi pcrmaucccrem. 

Art. !), 0 o ulistmueutu Se r~lrá por fogos, efft!ituan
do- se por listas de fatuilia , nas quacs serão comprehen
didas todas as pessoas que a compõe , quer estt~jão pre
sentes, quer ausentes ; fazendo-se na columna das obser
raçõcs extn·essa declaração destâ circumstancia. 

Art. 1 O. o He\'endo todas as pcs~oas entrar· nas listas 
de sm1s familias, se acontece•· tJUC não as tenhão os io
diriduos das classes abaixo declaradas, se1·ão clles to·· 
mudos a rol do modo seguinte : 

§ 1.' Os militares que residirem nos qnarteis dos seus 
Cm·pos, em guarni<:ões ou dcstacaruento·s, set•ão contem
plados nas listas das Ft·t•gnezi~ts , onde esth·er·cm esses 
Corpos, guarnições ou destacamentos; não se compre
bendendo nesta regra os Cum·das Nucionacs , ainda em 
serviço. 

§ 2. o Os Empn>gados publicos nas F1·cgnezias em que 
exercerem as fuucçõcs dos seus cmpt·egos. 

§ 3. • Os estudantes de Academias , Seminarios, Col
legios, c em geral de qualquer casa de educação ; os 
aprendizes de officios mecanicos , residindo em casa de 
seus 1\lcstrcs ; os doentes nos Hospitaes , ou qnaesquer 
c<tsas de caridade ; os JH'esos de quai<Jnet· classe; e em 
gr.1·al todos os que ''i vem rm Estabelecimentos , ou em 
Communidades qne uão scjão Jlrofessas, e de que fazem 
parte sú temporariamente ; todos estes serão tomados á 
rol nas Fn·guezias dos Estabelecimentos á IJUC ellcs cs
trjão ligados, c serão comprrhcndidos nas listas desses 
Estabelccimeutos. 
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§ h.' Os monges, c em geral todos os que vivem 
rm Connuunidadcs professas, o serão nas Frcguczias em 
que estas estiverem. 

Os caixeiros que morarem em casa de seus patrões 
fazem parte das familias destes, e devem ser compre
hendidos nas suas listas de família. 

Art. H.' As listas devet·ão conter: 
1. o Os nomes de todas as pessoas da familia , menos 

dos escravos , dos quaes bastar<\ referir ·o numero por 
sexo ; 

2.' O estado (casado, solleiro, ou viuvo); 
3.' A idade; 
á.' A condição (ingenuo , liberto, ou escravo) ; 
5.• O lugar do nascimento ; 
ti. c Se he estrangeiro, de que Nação. Sendo Brasi

leiro se fará declaração do Cidadão naturalisado, e do 
que o não be. Sendo indígena (caboclo) será feita menção 
da tt·ilm a que pel'!ence. 

7, 0 A profissão ou modo de Yida; 
8.' A qualidade que representa na família ( cqbeça de 

família , mulher, tilho, parente, aggt·egado, óu outra 
qualquer qualidade , por que se repute fazer parte da fa
mília) : tudo na conformidade do modelo n. 0 1. 

Art. 12.' O Dit·ector Geral do Censo fará imprimir 
listas em numero sufficiente para se distribuírem pelos 
Directorcs Provinciaes, os quar.s as enviarão aos dos Mu
nicípios, e estes aos Commissarios das Freguezias. 

Art. 13. • O arrolamento será feito em todo o lm
prrio no dia 15 de .Julho de 1 S52. 

A•·t 111. 0 No primeiro t(p .Tunho tlc 1H5~ os Di
n•rturcs Geral c Prm inciacs farão annunciar J)OS .fornacs, 
r por editaes affixados nas portas das Matl'i~es, que no 
1." de Julho de 1852 os Commissarios e Sub-Commissa
rios hão de entregar nas casas da Ft·eguezia as listas em 
lmmco para se encherem na fúrma deste ll.egulamcnto. 

Art. 15.• No dia 1." de Julho de 1852 os Com
missarios, seguindo, quanto for possível, a ordem da 
numeração das casas, comc\~arão a entrega das listns a 
cada cabeça de famiHa, ou pessoa que o represente, c 
lhes advirtir·ão que cllas devem ser chei~1s pt·ecisamcutc 
110 dia 15 de .Julho de 185~. 

AI'!. 16. 0 Do dia 16 de .lulhn de 185? ali' u lim 
dn tlito mf'Z o~ ··ah~,:a~ de família irúu. ou HHIIHlarú•' 
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entregar as listas, depois de cheias, aos Commissarios, 
os qnaes, no neto de as receber, examinarão se estão 
regulares, c pe1·fcitas ; e procurarão corrigir os erros e 
defeitos <jue encontrarem, por meio de declarações, que 
exigirão do mesmo cabeça da família, ou de outras pes
soas da casa , ou da visinhança , que para isso forem 
idoneas. 

Art. 1i.• Os Commissarios terão bum livro ou ca
derno, no qual lançarão por leml>rança a entrega e rc
t't'himcnlo das listns. Na pagina esquerda escreverão a 
••ntrt•ga da lista, declarando o numero della, o dia, mez 
t! a uno desse :.u:to, o nome do cabeça de família, a I'Ua, 

nnmcro d;1 cas:1, e andar ou pal'Ímcnto em que mora: 
11;1 pagilw din•ita notarão a data do reccbiiUcnto da Jis
w, c se ft.ll't't qualquer observação que occorrcr, JlOI' 

t•xt•mplo, a mudança de habitação. 
Art. i8. • Se o cabeça de f<unilia não lliHicr ou não 

~ouhcr f•ncher a lista , nem tin~r J1essoa (lc sua couliança 
tJIIf' o f<1ça , o eommissal'io a enclu!l'lt confonnn as dc
daraçiies do cabeça de familia. 

S i. o TmniH'm <•DciH~l'á a lista, sPnindo-sc d~1S in
fnnna~~iks 'I'Je ohther Jlclas diligencias do Art. Ui. 0

, se 
" <'~h(•t·;• tiP fmnilitl recusar as informacões. 

§ ~-; E podení po1ra mdhor deserÔpenho desla in
f umlwnda rf~CIH'n'l' ás Repartições Fiscacs, e Collectorias, 
;uJ:-: P:•rochos, .Juizes de Ilaz, e mais Autoridades, a tim 
tle r·unsc·guir as informações, de qnc• carecer, as quar.s 
llu• ~f'I'Ilo (li'Oin)Jlmncnte dadas. 

Jrr. l!l." Se no f.• de Agosto não tiverem sido 
t•rttrrgnes rodas ns listas do sru districto, o f.ommissa
' i o prtH'III"iii'Ú supprit· essa falta, ilido pessoalmente <is 
ril~as dos omissos, ~~ fazf~IHIO as diligencias do Artigo an
l<'t~t'dl·ntl• . <1<• m:mcil'a que até o fim do dito mez cst~jfln 
rnrhs as liMas em seu poder. 

A r r. 20. o Uecolhidas as listas, os Commissarios as 
1'111n•gnr.'io com o Jino ou caderno do registro uo Di
n•c·lcn· .cln 1\Junicipio! declarando (JUacs forão as listas por 
•·ll~·s nl'g:mis::nl:.1s , c acompanhando~as das informações~ 
1'. c~h'iPI'\'iiÇfi<'s nrcessm·ias. Nt1S Frcguezias que forem di
' "''di!' t'Jn h:•i•·•·os, os Snh·Commissarios cntregar·ão aos 
t:mumis:>al'ius as list:1s, e livros, para que estes os cn~ 
ln•f.',ill'IU t·um 11s seus un Uin•clm· do i\lunicipio . 

. \rt. ':!1." Os Hil'~:t~lOrPs •lt! l\lunidpin fm·m;u·ão os 
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m~ppas por l'reguezias , conforme o modelo n. • 3 e 6, e 
até o dia lá de Novembro os rcmetterão aos Directores Pro
vinciaes, acompanhando-os de todos os papeis que servirão 
para a sua formação. O mappa do Município da Côrte 
'"'rá rcmettido ao Director Geral. Nos Municípios que 
forem divididos em círculos, os Sub-Directores formarão 
os mappas de seus cit•culos, e os remctte.-ão ao Director 
respectivo, que os encot·pot·m-;i no de todo o ftfunicipio. 

Art. 22. o Os J)irectorrs Prorinciaes, tendo recebido 
os m:•ppas dos .Mnnicipios. formarão o de toda a Jlro
' incia, '~om nttenção ás obscnélçõcs dos Dircctores dos 
Municípios. e os remettcrão até o dia 15 de Dezembro ao 
Hirc>ctot· (;era I , com as necf•ss;u·ias informações, c copias 
olos IIHtppas dos Municipios, que devem ficar depositados 
nas S<"l'l'f•larias dos Golernos J1rovinciaes com os Jl3}Jeis, 
IJUC llws scnirãn de base. 

Art. 23. • O Director CPral do Censo, tendo pre
wnlt~s os UWJlJlas Prorincia~s. (! o do Mnnicipio da C(ir .. 
h•, c• atreudf•ndo ils obscntlfÕPs dos llíreclorcs I)rovin
l'iaes . c do fiO t\lunicitJiO da C()l'lC, rormar:'l o mappa 
gp•·al do lmperio, com especificação do que pertence á 
(';ula hnnw das Prol'incias, c clcpois de assignado o en
'"''!l""''i ao Ministm do lmperio, <1ue o mandará impri
mir l!lll numero sufliciente para se distribuir convenien
•~mentc. 

Art. 2h. • Todos os papeis que servirão para a or
ganisação do map11a geral do lmperio serão depositados 
no At·chivo Publico. 

Art. 26. • O Dircctor Geral c Provinciacs t'IIIJircga
rilo no ll'abalho da cscriptu•·••rão ncccssm·ia tmra a for
m;•ç•lu do <.:enso .iiS pcssm1s que mais idoneas lhes Jlarc
r.en•m. preccdcudo aJIJirovaçfto do Ministro do lmpct·io 
na c,jrtc , c dos Presidentes nas Províncias. 

Art. 26. 0 Os Commissarios c Snb-Commissarios, ])i
redores c Snb-Directm·es, e mais pessoas empregadas na 
nrg;misação do Censo, reccbet·ão mn rct•·ibuição do seu 
lr;:ll);tlllo huma gratilicação pccunit~ria, que será arbitrada 
pelo alinistt·o do Imperio, ouvidos os Presidentes das Pro-. 
•·ind:ts pelo que respeita aos emlu·egados destas, e tendo 
t•m consideração a naturezn do u·abalho , a dispersão ou 
a~~lonu~ração da poJnllação , c muras cil·cumstancias locaes. 

:\l'l. 27. 0 O cabeça de familia rcmi5so c l'cfract:trio, 
•· a pf'ssoa fJIH' reeusar a:; iuformilfÕt'S. 'flW lhes forem 
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requeridas pelos empregados do Censo, incorrerão nas 
penas de dcsobediencia. O que der falsas informações 
será punido conforme o At·t. i6í do Codigo Criminal. 

Art. 28. • Os defeitos que se encontrarem nos arro
lamentos, depois de entregues os mappas ás Autoridades 
serão punidos nas pessoas dos Commissarios responsaveis 
com a pet·da da gratificação arbitrada. Alêm disto in
cort·et·ão nas peuas de falsidade, se ella se der no de
feito ''criticado. 

Art. 29. • Pat·a facilidade e melhor fiscalisação do 
alistamento , as Camat·as .l\lunicipaes mandarão verificar, 
rectificar c completar a numeração das casas dos seus 
1\lunícipios. 

Pala do do llio de Janeiro em 18 de Junho de 1851. 
J'istondc de -'lunt'alcgrc. 
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,1/oudo t'.l't'l'lfilll' o ll~~gulauU'nlo do l'l',fJistro ""·' 
Jutsn'mrutos ~~ obitos. 

Em ,·irludc do disposto no § 3." do ;\t·t. I i da Lt•i 
:\,o hHO de li de Setembro de iSõO : llei por hem A)•·
pro\·:tr, t~ l\lamlu ()llt~ se obsern! <'m todo o lmperio o 
ll(~J{UI:.HtH'IIIo do n•gisli'O dos UtiSCÍIUCIJtqs e ObitOS • que 
t:nm t•ste baixa , :tssignallo pelo Visconde dr~ Monl'alegrc, 
do Meu Conselho ti' Estado, l'residellle do Conselho de Mi
nistros , Miuistro e Secretario d'Est:ulo tlo~• Nrgocios du 
lmperio. f(UP :t:.03im o tenha eutenditlo. e f.aça exf'cutar. 
)'alado do !tio de ,Janeiro em dezoito de Junho de mil 
•litot~Pnlos dncoPnta e hum, trigPsimn tia lllflt•tw•ult~nci:t 
P do lmperio. 

Com :1 J\uhrka riP. Sm\ i\lnge~t;ule o luqwratinr. 

lit•gulmncnto ]Jara a t'.L'tCU(t1o da .w·guudll parlt· elo Art. 
1i ~ ~.· dal.ri X.• 586 de ,; de Setembro tft, 1850, 

· 11 que .-.f n{tTr o .lJI'rTl'fn drsta data. 

Al'l. 1." Jla\·e~·ú em e:ula Distl'ieto de Juiz de Paz 
hnm lino (lestinado pnra o regiktro dos nascimentos , 
P outro p~1ra o !los uhilos qnf'! tircrem lugar no llistriclo 
anmwlnwnh•.-

At·t. ':':!." Eslt•s li\'1'0~ enmp1·ados :'1 (~11sl:1 da t!amar01 
1\hmici)Htl reSJlCCiint, tendo t1 rcrha do pagnmcnto da taxa 
do seBo , se•·ão rubricados pelo l1resideute da mesma Ca
mal'a, c terão termos de abertura e encerramento, que 
indiquem o destino, e o numero de folhas. 

Art. 3." O livro destinado para os nascimentos terá 
as paginas divididas em duas partes por hum traço per
pendicular. Na parte esquerda , que deverá conter dons 
terços da t•agina , se escreverá o registro , ficando a outra 
parte em branco pam as averbações e notas que occor
rerem no futuro. 

Art. 4." Os registros se effeituarão por termos es
criptos nos livros, os quaes não devem colller algarismos 
nem abre,·jatnras; e sPriio lan~:..dns successivamentc, sem 
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mediar entre huns e outros espaço em b•·•mco maior que 
o preciso para os distinguir. 

Art. li. • Os registros dos nascimentos e obitos es
tarão á cargo do Escrivão do Juiz de Paz do respectivo 
Districto. 

Art. 6. • O registro do 11ascimento serã feito á vista 
da participação da pessoa que por este Regulamento he 
obrigada a faze-la , e no prazo de dez dias depois de 
dado á luz o recem-nascido. 

ArL 7. • São obrigados a fazer n participação do 
nascimento : 

t.• O pae, sendo filho legitimo o recem·nascido; e 
na sua falta a mãi ou pessoa por elles autorisada. 

2. • A mãi do recem-nascido , sendo elle fillto illegi
timo , ou o pae que o reconhecer , ou pessoa por elles 
amturisada. 

3. • Os funccionarios das casas de Cat·idade ou Hos
picios , que tiverem essa incmobencia , se for exposto 
o recem-nascido ; ou a pessoa , em cuja casa for deixado , 
ou que o tiver achado em abandono , ou que for para 
isso autorisada. 

6. • O Sr. do recem-na~cido escravo , ou o adminis
trador de casa , fazenda , oo qualquer estabelecimento 
rural, ou pessoa por elles autorisa1la. 

ArL 8. • O Escrivão lavrará no livro competente hum 
ter100 , em que declare o dia , mez e anuo , e lugar 
ew que he escripto ; a hora , dia , mez e aooo , e Jogar 
do nascimento ; o sexo , e nome que tiver , ou que 
houver de se dar ao recem-nascido ; os nomes dos J>aes , 
sendo filho legitimo , e não o sendo , o nome da mãi 
somente , ou lambem o do pae que o reconhecer, ou 
deste somente , se não quizer declarar o da mãi ; a pro
fissio e domicilio dos paes. Se a participação for feita 
por pessoa auto risada nos ter100s do Arl 7 .•, será lambem 
declarado o seu nome , profissão , e domicilio. Se o pa~ 
t111 wli do recem-naseido for indígena (ou caboclo) far
!11!-ba mençlio dessa eircumstaneia , com especificação da 
tribo ou naçlo a que pertence. O termo será assignado 
pelo Escrivão , e por duas testemunhas , e pelo pae 011 

penoa que tiver feito a participação , estando presente. 
Se a participação for por escripto , isso mes111o será de
clarado no termo , e ella serã reservada para se remei
ter com os livros lindos á Camara Mllnicifllll respectiva : 

1 
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i. • Se o •·cccm-nascido for algum exposto , fnr-sc-lm 
declaração da idade provavel, do 1e10, do nome que tiver, 
ou que se houver de lhe dar , dos Bigoaes que trouxer, 
e de quaesquer circumstancias de tempo e lugar que polido 
concorrer para ser conhecido. 

2. • Se for escravo o recem-oaseido , terá declarado 
o nome do Sr. , o dia e lugar do naeeimento , o se10 , 
a côr , os nomes dos paes , se estes forem casados , ou 
somente o da mãi, sendo ella solteira. E se neste acto 
for conferida Jihenlade , isso mesmo se declarará, por
tando o Eserirão por fé a identidade da pessoa do Sr. , 
•1ue assignará o tel'mo com doas testemunhas. 

Art. IJ. • Logo 40e Callecer qualquer individuo se 
fará participação ao Escrilão , para que este dent•·o em 
rinte e quatro horas lavre o termo de obito. 

Art. tO. • São obrigados a razer essa participaçfio : 
t. • O cabeça de familia , em cuja casa se der o fal

lccimeuto , ou a IICSSOa que lhe succeder, se for elle o 
falleeido. • 

2. • A pessoa que assistir ao fallecimento , se o de
funto morava só , ou o visinho que tiver noticia da morte. 

3. • Os mordomos , administradores e prepostos dos Es
tabelecimentos publicos , como bospitaes c )IC'isGes, e os 
Superiores dos corpos coHectivoe , como Corporaçêles re
ligiosas, conventos e semelhantes, oade acontecer o fal
lecimento. 

[J, • Os Generaes, Commandantes das Armas , e Com
mandantes dos Corpos ou destacamentos, e suarniçlles, 
pelo qnc toca aos OOiciaes e praças que fallecerem nos 
quartcis e acam1•amentos respectivos. 

&. • Os Escrivães das exeeuçlles crimes , quando for 
punido algum réo com a pena capital. 

ArL H. • Recebida a participação do fallecimento , 
o Escrivão fará o registro do obito por bom tenno Ja... 
vrado no livro competente , o qual deverá conter o dia , 
mez e anno , e lugar em que he escripto ; o nome , 
idade , estado , naturalidade , prolisdo e domicilio do 
fallecido ; os nomes , profissão , domicilio e naturalidade 
dos paes se for possivel; o nome do outro coojuge , se 
tiver sido casado ; o dia, bora e lugar do fallecimento ; 
se fez testamento ; a doença de que falleceo ; e se bc 
iudigena, c de que trihu ou nação ; os nomes , idades , 
estados , profissões e domicilio das Jlf.'SSOas que fizerem 
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'$lil!; dt'clara~~õcs , as l[Hats assigna1·ão o termo . se e~
ti\·rrem Jll't'sentcs 4 com duas testemunhas. E se as pnr
ticipações forem por cscripto , isto mesmo srrá decla
rado , e rllas ficarão reservadas para se rcmettt:rrm com 
os lirros findos ;i Camara Munici1>al respecth·a. 

Se o defunto for escravo bastará declarar-se o 5cu 
nome. idade_. rstado. cor~ naturalidade c officio ou mis
ter que rw•rcia ; a doença (h~ que fallt•ceo; o nome, 
prnlissfHl e domicilio do Sr.; dia e lugar tio f<Jllc.•cimeuto. 

Art. 12. o Se o nascimento , on morte a(:ontcccr em 
,-iagcm de mal', os termos serão lãrrados pernnlt! dua:; 
h•stemunhas dentro de ,·in te c quafl·o horas~ c permHe 
n pae tlu rccem-nnsl'ido, ou parente proximo, cst:uuh1 
no um-io. !:C fm· n termo de nascimento. Nns nalius 
da Armada ~acionai csci'CH•rão os lermos os EsCI'ilàt!S 
ou 'lllem sua.:; rrws rizcr; c nos do (~ommcrcio os t::lpi
l:iPs c l\lrstrcs. ou quem suas ,-ezcs lizer . 

. ~ri. 13.• Logo <JUC chegarem aos portos do lmp••
rio~ os t:omm:mdanlcs dos Na\'ios da Armada , na f.t)l'lt!. 

enviarão copias dos tc1·mos dos nascimentos , ou ohiro;;. 
t(LI'c tiverem occorrido durante a ,·iagem, ao Alinislcric• 
da Marinha . c nas Provincias aos Presidentes. 

AI"!. Ht." O Ministerio da Ma1·inha envi;u·[o os ,.., .. 
li:!ridos termos ao Ministro do lmperio, c este c os Pn~
sidcntes das PrO\'Íocias os remettcrão aos Escrivães dos 
registrog competentes para os lançarem nos rçspccivus 
liVI'OS. 

Art. 15.• Os Capitães e l'rlestres dos navios do com· 
mercio nos portos do Imperio ent•·egarflo as copias dos 
termos aos lnspectores das Alfandcgas, que os r<!mcttc
rão ú Sec•·etm·ia d'Estado dos Negocios do lmpm·io. 

Art. 16. • Nos portos C!traogeiros os Commandantes 
dos Nalios da Armada, e os Capitães e Mcst•·es dos do 
~~onuncrcio rcmcttcrão us copias dos tm·mos aos Consoles 
Br:•silcil"os. P. f'Stcs os mniarão ao Minister·io do lmperio~ 

Art. 17." Os Escri1·ães dos registros dos nascimentos 
" obitos não perceberão salario algum 11elos termos que 
la,rm·cm nos li nos; mas Jlelas ccrtitlões que d'elles pas
sar·cm Jc,·arão os mesmos emolumentos CJUe collJpctem aos 
Tahcllifoes de Notas. 

Art. ~18." Darão <is partes ;1s certitlõcs que estas 
lfws rcciucrerem. intlcpcndcnte tlc drsp••chn : t! quando 
;1~ fl<ISS:Irf'IH •In rrgislro dus n:.1scimeu1os. (H)r~io n•rlms 
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á margem do livro em frente tios l't>!'pecthos tcrmol:i, 
declarando o dia , mez e anno , em quf! as drrrm. e á 
quem. D'essas verbas farão menção nas certitlões t(UC 

posteriormente passarem. 
A•·t. 19. • Os livros lindos se1·ão guardados nos Ar

chi\'os das Camaras Munieipat•s, cujos St!Cretarios serão 
competentes para pMsUrt·m as CCI'tidt)f~S que tl'dlrs se 
pedirem: sendo~lhrs por isso ll(lplicont'i:-; a~ dispu~içõcs dos 
Arts. 17. • e 18.' 

Art. 20. 0 As certidõt'S dns ··~gisl.ros dos n:tscimen
tos e obilos provarão a id<tdC'. e a morte dos indi,·iduos. 

Art. 21. 0 Os Escrhfit'S dn!-1 rrgistrns ~ão I"P"JlOnsa
rris p<'los damnos ({IH! c:!ll!':artm rom a dNnora do lan
çamento dos termos nos li \Tos. e da eXJWc1i~~fm das cer
tidões, a]êm das proas Plll (lll(' incol'l'errm pel~1s omissões, 
Cl'l'OS C p1'CVaricat;.ÕI'S que COIHilWitPI'r.Jn. 

Art. 22 ' Os Promohu·es Publicns \'igiarão na exe
cução d'cste Iteguhunento, df'lnllu:itwdo os Escrhães ne
glig{·nlcs c 111'(~\"aric·adnrPs: <' O!ô' .luiz~s de Uirr.ito nas 
t:m·n~içõe!' el..amin;:u·;"w O'-' liHos. c! IHO\I~r:-10 (~1111\"Cnien
temente. 

Art. 23.• Não se darâ â sepultura cmlavcr algum 
sem que os Administradon·s dos cemitcrios tcnhão pre
sentes as certidões dos ohitos. 

Art. 24.• Os Pa1·orhos para a administração do ba
ptismo exigirão certidão do registro do nascimento, salvo 
somente o ca•o de evidente perigo de vida do rccem
nascido. 

Art. 25,, A infrac~ão dos i\rls. 23, 0 c 2ft. o sfll'[l pu
nida com a prna de dcsnbedicncia. 

A•·t. 20., Os l·~scrhães dos J'(•gistros dos nnsdmcu
tos e obilos formarão Ur seis <'UJ S(!is mPzes , em J;:uteil'o 
e Julho de cada am1o , hum nwppa dos nasci•w~ntos, c 
outro tios obiros {IUC consla1·cm dos seus lh•ros • ua fór·ma 
dos modelos, N. os L o c 2. o. e os t'emettcrão i1 Camara Mu
nicipal rcspccth·a, 01té o fim dos referidos mezes. 

Art. 2i.• P<!lo trah:.lho da Ol'ganisaçiío dos mappas 
rt,ceherão os Escrh-ães a gratHif:nção dr cem mil réis em 
r.ada semestre, pagos pela Repartição do Jrnperio. <1e1mis 
de coust:n· ahi q~:e os mappas fnrãn recrbitlo~ Jlelas Ca. 
m:u·:•s l\Junicipacs uns UH!Zf~~ cJe Janriro c Jui!Jn. Niio 
l(!riío gratificação Sf~ o n~cehimento niio se n~ritic.w IHH 

praw:; dctt'rminados; (' t1lfm c1'i~lo S•·r:ío p~111i•h1:; q,m 
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as penas, em que incorrerem , como Empregados Publicos 
negligentes e omissos. 

Art. 28. o Dos mappas remettidos pelos Escrivães 
dos registros formarão as Camaras Municipaes os mappas 
dos Municípios, e os eoviarlo oa Côrte á Secretaria do 
Imperio , e nas Províncias aos Presidentes. 

Art. 29. • Os Seeretarios dos Governos Provineiaes 
orgaoisarão hum mappa geral dos nascimentos, e outro 
dos obitos, comprebeodidos nos mappas dos Municípios , 
e os remetterão com estes á Secretaria d'Estado dos Ne. 
gocios do lmperio , deixando copias nas Secretarias das 
l'rovioeias. 

Art. 30. • Dos mappos J>arciaes de todas as Provín
cias e dos do Município da Côrte se farlo na Secretaria 
do lmperio os mappas totaeti dos nascimentos e obitos, 
e assigoados ellcs pelo Official Maior serlio apresentados 
ao Ministro respectivo, depositando-se no Arcbivo Pu. 
blico os documentos que servirão para a sua orgaoisaçio. 

Art. 31. • O Alioistro do lmperio fará imprimir hum 
numero sufficiente de mappas totaes para os enviar ás 
Camaras Legislativas, e á quem mais convier. 

Art. 32. o O registro dos nascimentos e obitos de 
que trata o presente Regulamento , começará impreteri
velmente no t. • de Janeiro de t852. 

Art. 33 .• Pelas disposiçiles d'este Regulamento não 
se entenderá qne lieio supprimidos os registros Eecle
siasticos, que costumAo fazer os Parocbos, os quaes con
tinuarão, eomo até agora, para a prova dos baptismos 
e casameutos. 

Palacio do Rio de Janeiro em t8 de Junho de t85t 
Visconde de Mont'alegre. 



r 
N." I. 

Mappa dOI ntUCÍtnllnlos do Municipio de 
no semestre de Janeiro a Junho de 18 

COSDIÇÓES. LIVRES. JNDIGINAS. ESCRAVOS. 

-------- ------ >-------------- Somma. 

J'e,l."OJ'. 
/Jias- F e- Mas- F e- Jfla.t- F<-

culi11o. minüw. CldÚlO. müd1UJ, culino. minino. 

--
I 

,__ ___ ---- ,__ _____ ~ 
Legítimos. 

----- ------ ~---
lllegitimos. I f------- ---- !_ __ --T-- !------- ----
Elpo.tos. 

~----- '-.------ -·----- f- f--·---
Somma. I 

! 

i Villa da Guaratiba 1!. de Julho de 18 

o Escrivão do Jlesiotro. 1'. 



1-· -----~-\--·-·--·-· ------------ .. - -·-·---------·-·---------------- --~-----·- . __ ---·-- ·----~- .. -

J Jlt oDELO #<t 2. 
l~~JPJPil de~ clbi~c~. ~c M1lllimiiciijplic ~~ ' 

11111111.11101 I 111111111111 11111 

' 

CONDIÇÕES. LIVRES. 
. f IN i 

-

CAUSAS DA 810RTE. 
DOENÇA OU DESASTRE. 

ASSASSII\OS. PENAS. 
DOENÇA O~ DESASTRE. ____ ........ ___ -

UI CASA. I NOS IIOSPITAES. I NAS PRISÕES. Ell CASA. I NOS IIOSPITAES. N• 

ESTADOS. Solt. Casado Viuvo \ Solt., Casado ll'ilwo I Solt., Casado Yiuvo Solt. \casado\ Vi!wo Solt. Casado Yiuvo Solt. Casado l'i111·o-~ Sol/. Casado\ Viúvo Solt. 
i 1---- 8 

M.l F., M. ~~ M ~ ,._-,~ -::-F -::-1~1~~ ~~1--:1~1--:---; ! SEXOS. "· F. M. F. M. F. AI. ··I ... , ... , M. F. M. F.,ll. F. M.j F. li. F. M. F. M. F. 
, ___ 

,-------1------
Até 3 mezes ....... ,.,. 
~-------
De3a6 .............. 
f-----------
De6a9 ............. 

De9at2 ••..•........ 

De 12 a tB ............ -----------Del8a24 •••••••••••• 
1---------

De 2 a 5 annos, ..•.• ,. 
r:-:---------
De5a7 ••••••••••••• -----------De 7 a 10 ............. 

f----------

.. ~ 
De tO a 15 ............ 

f-----------
Del5a20 •. , ......... 

1-----------
De 20 a 25 .••.••.•.•.. r----------
l>e.2ba3o ..•••••...•. .... r------------
De30a4.0 •.•••••••••. 
~----------

De -tO a bO., ••.••.•••. 

-----------
Dec;r,aoo ............ 
f----------
De60a70 •• , ••.•...•. r.·---· -----
De70aSO ............ 
f-----------

De80a90 •....••.•... 

~----------De 00 a. 100 .......... 

De 100 para cima •. ,, .• 
r----------

Somma •• 
i 

\ I · •'L ut lhttl"lh '•t '""')"fi' ;) g ·e 1 5 ~ 'Jufi'XJ ()e i 8 
.. . .. ----.--- ·-·- --- - .. --- - ···-· .___ -- --- -

-""'- -------------- ------------ --- . -- - .. -
l 



---- 7• -:--. =~=-··:-.=.::::::::=-::;.;..::;, _ _;~-- ·- ·-- --· --- -· - ---- - ·--- -----. ·-- - ........ 

1m,~ ~~Wà~~~rr~ ~e J.litmt~lirrc ~ JJ~Imlbc de JJ~ 

HGENAS. . . ESCRAVOS • 
' , I ,----- ---- I 

.S PRIS(n:s. 

ASSASSINOS. I'IlNAS. 
_______ ,;D.;;.OE;::N~Ç:.:.:_.A oy_nll:.::S::AS:.,:T.;,;R;;;E·;_---

i I -

NAS PRISOES. l:iU CASA. NOS HOSPITAES. 

ASSASSINOS. PENAS. 

""'"' ,_, &>. I~ '1"J1 ·~I ,..J,_I 'j '""]~~ ,.,~~" ~ Y.~ i ,- "~""~~~~·· < 
:.l 

AI.)F.)JI.)F.)M.)F.)l!)~J3F. ~~~~~F. ~-:E]~I~I~~IF. ~1~3·· ~~~~jF. ~F. ~~~~~~~~~~~EI~~~~~ ~ 
o 
Cil 

! i i I . o I I I i L 1 

. 
-~' 

G [6ctiv.io ~o ~ejÍdtto 5 . 

--~--------------------------------------------------------~----~--------------~-~ 
'li 



( i i~ ) 

--------------------------------------WTl.Ef.ljÀO OAS LEIS 00 IMPERIO llO BRASIL. 

t85t. 

TOMO iA. PAliTE 2.' SEC-ÇÃO 33.• 

DECRETO N.• i99 - de 25 de Junho de t8ãl. 

Autorisa a incorpomçtlO da nm·a Compmtftitl Commer
cial do Araguaya, e appron1 os ,·rspt·.-til·os l?~õttllt,n .... 

Tomando em Consideração o qne Me t•cpt·escllton 
Antonio de Padua Fleury, Director da num t:omJ•nnhi<t 
t:ommercial do Araguaya: Hei por bem alllorisno· a ill
corporação da mesma t:ompanhia, c appo·ovat· os o·t•SJIC
ctivos Estatutos, que baixão juntos, llssif!llltdos Jlt•lo Vis
conde de Mont'alegre, Conselhei1·o d'l':sl;ulo. l'l'c~sitl1•nfJ~ 
do Conselho de Ministres, atiuistrn e S.·o·r,.tario d"~:st:nlo 
dos Negocios do lmperio ; tieantlu JlOrêm em tudo sah·as 
as distJOsições do Codigo Commercial , •J•plicaveis á mell
cionada Comtnpanhia. O mesmo Alinisu·o e St!Crctario 
ri'Estado assim o tenha entendido, e faça executar. t•a
lacio do Rio· de Janeiro em vinte cinco de Junho de mil 
oitocentos cineornta hum , trigf•simo d:1 lrulcJlendenda 
e do Jmpet·io. 

t:om a 1\nbriea de Sna Mng<•stnd" n I "'l"'l"ador. 

J'i.owoude rf,._ .J/out'fllt>grP. 

EstatutO$ da not•a Compan/iia Commerd11l drJ Amfl""!l"· 
aos qunc•s se rt'{tre o Dt'('t·rtn rlt• .... ltt tlntu. 

;\o·t. t.• Fit-a ~rrada na CaJ•ital d:o l'rovincia dr. 
Go~'az, com n denomina~5o de c:om1mnhin Commercinl 
do Araguaya, h uma Su(";iedade, l'njos fins sfio : J. u a 
expo1·tação dos geoeros da Prol'in•·ia, ·~ a ÍIIIJKJrlação 
d'aqulles, que runis con\-êm traze•· da l,ru~~a do l,ará . 
conduzidos hnns e out1·os JWio Jlio .ArnJ~uaya, em Juu·cas 
de I oração .. r cnnstrurçrm ;uh'fJmHia : 2. 11 a otcqni~i~·fw dt• 
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c:OTLEC.I;ÀO llAS I.EIS J)O IMJ>f:RJO 110 RRASIJ .. 

t85t. 

TOMO flt. PAliTE 2.• SECÇÃO 33.' 

llEC.RETO N.• 79!1 - de 25 de Junho de 1851. 

Antorisa a incorporação da not:a C"ompmcltia Conllllfl'~ 
dai do Araguoya, e apprm·a os 1'fSJJf',·liros E.'<lttllfln,'>õ, 

Tomando em Consideração o qne Me rcpo·escmou 
Antonio de Padua Fleury, Director da nova C:oonrmnhi:o 
C:ommercial do Ao·agoaya : Hei por ht!m autorisar a in
corporação da mesma Companhia, c •r•p•·ovao· os I'<'SIIC
ctivos Estatutos, que baixão juntos, "ssigm•dos ll<'ln Vis~ 
conde de Mont'alegre, Conselhei.-o d'Eslilolo, l'•·esid<•nte 
do Conselho de Ministres, Miuisto·u e S.•o·rt>larin d'l~stado 
doo Negocios do lmperio; ficando po•·êm em tudo salvas 
as distiOSiçiles do Codigo Commercial , •I•Piicaveis á men
cionada Commpanhia. O mesmo Alinisu·o c S.!crctarin 
d't:stado assim o tenha entendido, e faca exccn10r. l'a
lacio do Rio de Janeiro em •·intc cinco de Junho de mil 
oitocentos cincoPnta hum , tl·igt•simn rl:t lndf'JWndent·ia 
e do lmpe1·io. 

Com n 1\nhricn de Sua Ma~<·stad" n lmru••·;ulnr. 

I' Ú~t·fmde di! .J/ 011 t' alrgrr. 

E•laluiM da nora Compan/iia Commen·inl '''' Arntl""11"· 
aos q7tnt•s Re r1'{t·re o lJrt.,.rln tÚ'.,ta tlnttt. 

1\rl. t.• Fi<-a crrnda "" C:a1•ital d:o l'rovincia dr. 
Go1·az, com n denomina\'fiO de t:omlh1nhin Commerci:tl 
do Araguaya , huma 8or.i<"dnde, cujos Iins !IIÜO : f. u u 
exportação dns geoeros da Pro\'int·ia, t! a imllOrlação 
d'itqnllcs, qtw 1uais con,·êm traze•· tia Praça do Jlará . 
conduzidos hnns e 011t1·os Jwlo 1\io Arngnaya, etn barcas 
tlc lm·ação, ,. rnnst•·•u~~·:io nclt'fJn:uln : :2. o a itcqui~i«:iio fi,. 
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lucros 11or meio da compra , e venda dos generos de iaa
portaçlo e de exportação. 

Art. 2. • Esta Sociedade durará quatro aaaos, eGII· 

tados do primeiro de Janeiro de t.8õ2 ao allimo de De· 
wmbro de t8óó, se o coatrario nlo for resolvido por 
deliberação dos Socios em Asscmbléa geral , tomada por 
clons te1·ços tlos \'Otos preseolrs. 

Art. S. o O fundo social da Companhia .erá de dez 
<!Oialos de réis representados por :apolices transferive~ do 
valor de cem mil a·éis cada huma , e verilieadas em dou 
1•restações iguaes, lmma dois mezes depois de approva
dos estes &tatu tos, e nomeado o llirector, e a segunda 
outros dois mezes depois da primeira. 

Art. 11. o A gereocia , " a administração dos fundo• 
da ComJl:IDhia serão confiadas a hmn Director, elei10 por 
maioria absoluta dos Socios ; " na sua falta a bom Suh
sliluto pelo mesmo modo, " na mesma occasião eleilo. 

Aa·l. õ. • E."e Dia·ec,tor, e seu substituto servirlio pelo 
"spaço de dois anuos, coulatlns como dispõe o Art. 2.", 
e poderão ser reeleitos. 

Art. 6. • O Direetor he antm·isado a contraetar l1o- ' 
ma , ou mais pessoas para nà qualidade de Ageotea da 
Companhia serem encnra·egadas da direc~liO dos barcos , 
compra dos generos na dita l'a·ovincia para ellóporiAÇAo; 
de veader , e comprar generos no l1ará , e do mai& que 
for cooveoieatte á mesma Sociedade. 

Art. , 7. o O Directnr procurará tll'oporeionar suas 
transacçiies aos fundos da Gomp.1nhia, de maneira que alo 
excecla sen valor á impoa·tancia total dos mesmos fundo&, 
por cujo ext:esso, ou lllcance não são respoosa'leis os 
Soei os. 

Art. S. • No lím de cada •iagean o Director apre
sentará á Assembléa geral dos Socios o Balanço geral 
de todas as traosacções , que até alai houver fei10 , e no 
fim do bienoio, tempo designado 11ara a duração do mes
mo , apresentará igualmente euas contas. 

Art 9. • O Direelor perceberá dos lucros- da Socie· . 
dade dez por cento, do que terit o seu SobstitolO, quaado 1 

tiyer diri11ido os negoeios da Sociedade, huma parte cor· 
respoudente ao tempo do seu trabalho. 

ArL tO.• As pessoas, •tue por ausentes, ou outra 
qualquer circuanstaocia nAo poderem subscrever-se como 
Accioni•ta• em tempo . qne lhes ••.ião aJlplicaveis as dis-
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rosiÇÕI'S do Art. 3. o t o podea·ão fazer aLé fins de No lem
bro do cor1·ente anuo, devendo porêm neste caso en
trar de hnma só vez com a importancia total da acção, 
un acçlles com que assignarem. 

ArL H. o Todas as vezes que se reuni•· a Assembléa 
geral dos Socios, fóm dos casos designados oo Art. i7. 0

, 

•erã o ('residente da mesma o llirector , e á este com
IIClirá uomcm· d'cntre os Socios os dois Sccretarios , e 
bem assim t~On\·oear srmp•·c lftle for preciso a l'cunião 
·<la Assemhléa ge1·al. 
", ·.Art. 12. o t:utendcr·se-ha reunida a C:om!'3nhia em 

•Assembléa geral • achando-se (ll'esentes metade e mais 
lnnn dos Socios . e as ddih!!l'aÇiles serão tomadas (ICia 
maioria dos prPSentes. 

A•·t. J 3.• Quando, (ll'ecedendo convite !'Or eseripto 
em cru e se declare dia , hora , lugar, e o fi1n da reunião 
da Assembléa geral , os Socios não cOID(larece•·em no 
numero indicado no Artigo antecedente , ficará a reunião 
para o dia seguinte ao aprazado á!'l mesmas horas ; c 
qualque•· que ror então o nom.,ro , 1•odcrão os Socios 
presentes deliberar. 

ArL U." Verificando-se o empate nas votações da 
Assembléa geral , a mate•·ia , sobre que versar a votação , 
flcará adiada para a Sessão seguinte , e se nessa Sessão 
ainda houver novo em(llote , competirá ao Presidente o 
mto de qualidade. 

Art. t Íl, • Nas discuss!ies em Assembléa geral dos 
Aeelooistas nenhum Socio poderã fallar , sem ter previa
mente pedido , e obtido a palavra. Todos rallarão em 
pé , se por algum incommodo não obtiverem do Presi
dente permissão para (aliarem sentados. 

Art. t6.• Se algum Socio fallecer, seus herdeiros terão 
direito á acçio , ou acçlles respectivas , e aos seus Iu
eros ; porêm somente hum legalmente autorisado !'Or todos 
os outros poderá intervir nas deliberaç!ies da mesma So · 
ciedade. 

Art. t 7. • Quando qualquer Socio jolpr conveniente 
a reuoiliO da Companhia em Assembléa geral para se tratar 
de algum negocio poderA representar ao Direetm·, o qual 
e1pedirá dentro de tres dias os avisos precisos para a 
dita reuniAo , ficando ao Socio o reeuno do Director para 
o Presidente da Província, que oa qualidade de Protector 
da Comranhia neste, como nos casos, qu.e o mesmo 
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Presidente l!nteodeo· rl!claouarem os interesses ela Socie
dade , a poderá convocar , expedindo suas ordens ao Di
rcctor, e presidir á reunião, se assiau julgar couvco.ieote. 

ArL 18. • Os Socios resideoteto fóra da Capilal, ou 
os •tue della se auseularem poderão ser represeoo1ados 
t•elos seus t•rocuradores , os quaes tomarão pelos seus 
constituintes Jmrte nas deliber~ da Assembléa geral. 

Ao·t. 111.• A escritJturação da Companhia se rará em 
livros, nos fJnaes se ohserva1ii0 as rormnlas no Comrnercio 
usndas , sendo hum delles especinlmente destinado par• 
" lançamento das aclas da Assembléa geral , destes Es
t;alutns:, dos nomes dos Socio!:t , c do nu moro das ncçõcs , 
•~om •tm~ assignarem 

Ao·t. 20. • E•tes Estatutos deverão ser impressos , e 
distribuidos, hum exemplar para cada hum dos Socios. 

Art. 21.• Fica salvo aos Socios em Assembléa geral 
n dirdto de providenciarem nos casos que se oiTereeerem 
não t•!'>ru~t~ilic;ulos oestes Estatutos , e •tne não caibão nas 
allt"ibuiç<ll!s do llirector. 

l'alacin do IUo de Janeiro em 26 de Junho de tSãt. 
ri.,·omil' d" Jlout'alegre. 
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COCLECÇÀO Dt\S LEIS DO UII'ERIO DO 81\ASIL. 

~Sá!. 

TOliO 14. PAl\TE 2. 1 SECÇÃO l\4.• 

DECI\ETO N. • 800- de 30 de Junho de tR51. 

St'parn o !.ug11r de C11pitão do l'or/0 do Côrl• e Pro
vindll tio 1/io de Ja11eiro, do de l1Mpec1or do Arsma/ 
dtt _Utlrinlut, e tld outras JJI'Ol"i~·ncius a lt1l respeito. 

Hei por bem , na conformidade do Artigo decimo Jll"i
meiro, paragt·apbo decimo da Lei mnnero quinhentos cin
coenta e cinco de i5 tlr, Junho tle mil oitocentos e cin
cocuta, Decrct;u• o !uognintc : 

ArL 1. • fica ••"l""·ad•• o Lugar <I" Ca11i1ão do Porto 
da Górte e P•·ovincia du l\io de Janeiro , do de lnspector do 
Arsenal da Mal"inha. 

ArL 2. • Para o Lugar de Ca11ilão do Porto seo·á no
meado hum Oficial <I' .\rmada , de Patente não inferior á 
de Capilllo de Mar e Gnero·a, peo·cebeodo os vencimentos. e 
mais vantagens de embarcado em navio ao·mado. · 

Ao·t. 3. • Todas as atto·ibuiçües e deveres, marcados 
nos Artigos St~guodo do J>ecreto numero tl'ezentos cin
coeuta e oito de qoatoo·zc de Agosto de mil oitocentos qna
o·cnla e cinco, e sexto do Regulamento de dezenove de Maio 
d'! mil oitocentos «(Uill't•nta c seis, licãu pc1·tenccudo ao 
mencionado t:apitão dn l,orto, 'ftiC , uo caso do paragr;-,. 
t•ho oitavo deste ultimo t\1-tigo, o·e•tuisitarã ao Iospector 
do Arsenal os Em1ll"cgados , de <tuc trata o o-efeo·ido para. 
graJ•ho • 

. \rt .&. 0 As cmb:U'cações e escalercs , 'lllc m·a se 
acbão ao serviço da Capitania, continuarão a se1· empre
gadas 110 mesmo seniço. O Patrão-mór fica sujei to ao 
Capitão do Porto na parte relativa á policia tio l'orto, c 
soccm·ros navaes. 

Art. á. • Fi cão revogadas as disposiçiles do sobredito 
Regulamento de dezenove de Maio de mil oitoceutos •1 ua
renta e seis, que se oppuzereno ás do presente Decreto. 

Manoel Vieira Tos tu, do Meu Conselho, Míni>tro c 



St~cretariu U'Eslado dvs l\rgot:ios da ~larinlt;1, ~bsi111 o 
tenha entendido, e faça t>X{'nJt;n· com os d<'!iipachos ue
cessarios. P~llacio do Hio de ,Janeiro em trinta de .Junho 
de mil oitocentos cincoenta e hum , trigesimo da lndepen
dencia c do lnqu~rio. 

DECilETO 'i.· ROl) A. d~· :JO d(~ Juuho de 1851. 

Adrlita n Art. ~r, do R.·glllanwllln do Cnl]lO rir Saude 
do Frl'rritn. 

Hei por hem Detcrmi11m que o Artigo vinte e seis do 
Regulmnent.o Approvado pelo Derreto numero setecentos 
fiesscnta c trcs de vinte e dous de Fevereiro d'cstc nnno 
só tenha execnçao na parte que estabelece as condições da 
admissão dos Se~nndos Cirurgiões no Corpo de Snudc do 
Exercito , depois de prccnrhiJas ns vngas ora existentes , 
podendo por isso ser agora admillillos os candidatos, que, 
~cndo Doutores em Medicina , tircrcm hoa condncta escolar, 
e conveniente disposição physica. Manoel Felizardo de Sousa 
c Mello , du Meu Con,elho , Ministro e Secretario <!'Estado 
dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido, e ex
peça os despachos neccssarios. Palacio do llio do .Janeiro 
em trinta de Junho de mil oitocentos cincoenta e hum, 
trigesimo da Indcpemlencia c do Impcrio. 

Com a Ruhricn de Sun Mages!adc o Imperador. 

Mannrl Felizardo de Sousa e Mello 
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COLLECÇAO DAS I.EIS DO IMPERIO DO BRASil .. 

t8ót. 

TO!IIO 16. PAB.TE 2.• SECÇÃO S6.• 

DECRETO N. • 801 - de 2 de Julho de 1851. 

Anturisa a organisaçào do Ba11co do Brasil, • approva os '"'" 
b'statutos co1n algumas alt•rações. 

Allendendo oo que Me representou o Conselho da Dlrec
çllo do Banco do Brasil, e Tendo ouvido a Seeçllo de Fuenda 
do Conselho d'Estado, Hei por bem autorisar a organlsaçlo 
do referido Bonco, e approvar os seus Estatutos com as se
guintes alteraçOes : 

t. • No Artigo trinta DeDo supprimidas as palavras - de· 
pnsitos, letras e registros dellas. 

2.• O Artigo cincOtmta e nove llca substiluido pelosegulnte.
Terá a faculdade de emiltio· h·tras e vales com tanto que o 
pra1.o não snja menor de cinco dias. e nem a quantia menor 
de duzentos mil réis ; e que a somma em circulaçlo nunca 
exceda a hum terço do fundo ciTeclivo do Baaco. 

3.• O Artigo selAlnta e hum, paragrapho segundo nlo re
voga a disposiçao do Artigo decimo do Decreto N.• 575 de 
10 de Janeiro de 1~9 . 

. Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu Conselho, Se
nador do Imperio, Ministro c Secretario d'Estado dos Neso
cios da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Tbesouro Na
cional, assim o tenha entendido, e raça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dous de Julho de mil oitocentos cincoenta 
e hum, trlgesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Josi Rodrigur~ Torrts. 

E•tatulos do Banco do B-rasil. 
TITULO J, 

Do Ba11co. 

Art. 1. • O Banco, organisado com o titulo de- Banco 
do Brasil , - duraní 20 anuns, rontados do dia f'm quf' forem 
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lleflnitivamente app•·ovados pelo Governo os S<'US Eslalutos: 
findn este prazo, a AssmubU·a geral dos Accionistas dclibcmrá 
f':m reuniio edmordhtaa·ia t para esse fim expressamente con
vocada • se convrm prowgur o IK'riodo da duraçao do mesmo 
nanc·o. 

Art. 2. • O Banco do llrasil será de deposito e desconto, 
f" poderá tomLt.'m lh' a St'l' dt~ t•misslíu, so JJBI'a isso obtin•r 
anto1·isa.;ii.o dos Podcn·s fio 1~:-.tado. 

Art. a." O rnrulu c·apil•ll do llnnco !õf'rá de 10.000. 000::1), 
•lhitliflos t•m 20 .UUO ;w~,;üc•J'O dt· ZiUO:,:t). Este J'uudo Jluderá st·r 
=lU!!mc•ntndl.l por dc·lih••rat;no <In .:\sst•mbU•n gf'ral dos Auiouislas . 

.-\rl. ~ .... Appronl(los '.1-" prt•SPnh·s J·:Statutvs f.4'la Asst'Ul· 
hlc'·a ~c·ral fios At-c:iuuist;Js, n•unir~•·-ha a mesma rinro dias 
deJ•ois· par;., prorrdt•r ü •·li·it;fltl do f:m,st'llao de dil't•qiío, dt• 
que tratiio os Arti~us :m ~· ~q;uintf's tln Titulo 4.v 

Art. s.n As eutrutJns dos 8('f;Ões qne t!Stiverem !!Ubscriptas 
ah~ o neto da inslall<u;fto tln Banfo serão rcalisodos em dez 
pHJ!UIIlf'nlos, st•ntlo '' l'rilttt>iro logo dl'pois de elt•ito o Conselho 
rle })ircr-;ilo, os qnulro ~·1.mint.rs á medida qno o Conselho 
de Dirr(•çüo o exip,ir }~li" i'ltiiHIIh.:ios nos folhas diurias, com 
precedf·nr·in de 30 dias pf•lo menos; os ultimos d1u~o paga
mrnlos lt•ri\n lngnr I(II:Uitlo o Conselho de Dirt•cçiio cnft~ndcr 
1wccssariu an~mt·r•tar o l'uncln effcctivo do Banco pela c•·esccnte 
de1nanda dt• capit:.l''~, ,. n>n:wq••ente facilidade de s.!U emprego 
prodm:tiyo, pn'lTth•mto tn ho de tres mezcs aos Accionistas 
llill'a rcalisa.rcm ca-da hnmH das respectivas entradas. 

Art. 6. 0 llc ;wrmillida a subscripçüo de aqfles dentro 
dos limites do Ml. 3. • até á inslallntiio IPgal do Banco. Se 
até essa data nno esli1·e•·em subscriptas todas as20.000 acções 
uão serão ndmittidas nmis os.,.ignatunas st•m dt-Hbernt;Ao da 
J\ssembl{oa geral dn:-o At'l'iHnistns, sob prultosta do Conselho 
ele Dh·ccc;ão. 

Art. 7.' Os Accionistas que não efr•t:luarem pontualmente 
SIJiiS ('Utrarlas perder-ão f'ln ):H'nt'fiCÍO do Jlanco OS pagamento~ 
mtlt'riorull'nle rcati~ndos, e o Banco disporá das respcctiu.s 
.aq:ücs: t·xcl'plu:io-sc os. casos (~xlrdordinarios, de força maior, 
f'\·idcnlf'menlt• JJrm·udos pc•·ante o Ccmsrlho de lliret·c;fto, que 
:í f;u·r. rlc~lles dcddirá comn for de justit.a e eqnidadc. J4:m 
w•uhuma l1ypothrse será .lit'ito n•lirur du Danro, ;mlrs de 
1:mlar o pn11o 1!a sua duruçfu1. }lurtc alguma das l'l'SIII'divas 
t·ntn.ada~. 

Art. 8." O nanco podr·n.í sr1· di~!õühido por delibcraçiio 
dn sua .\ssrmhl!'•a gt~ral, ainda antes de se l~omplelarcm os 
linte annns marr;.ulns no Art. 1.\ se- :;c rN·ontmccr CfUC a sua 
• onlinua~ão IH~ rrj·judicial. 

Art. u. n !'e () B<mco sofTI'{'f prt•jnizos que absorviio o S('ll 
fundo de n·St·na e 1f) flOr cento do St'U tapital ell'edi\·o. o 
f 'mlst•llu• flf~ llin·e~,·iict t'llll\llt'ar<Í iiiiUtNiiatanll'ulc u Assl•mblfit 
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gt>ral pí1ra CJUP em lar§ cirt·um~tanr.ias drlilwrr rnmn nwlhor 
•·onlit•r. 

TJTl~f.O Jl. 

Al't. 1 O. O Banco considera sen Accionista toda a pessoa, 
t'fll'fiOI"ik\'iin, ns~od;,u;oo ou Pnl idade que possuir acçõcs, seja 
•·num primPirn JH'oprit•tm·io, st~ja t•omo cessionario, cnm lauto 
•1ne IH•sk ultimo t·;tsr, t•slt~jãn as a•~t;.fN-s t'Oillpt~lt•utcmf'nlc ;ncr
lmtlas tw lino dos rt•g-ist.ros. O :ncrbanwntu, Jlara ter lugm· 
<~ transl'rr•~•u·i:l, ~roi lf•ilo á lista tias am;Õf•s f' das partes «.~on
lradanlt·s, pol' si nn por Sf'liS pnH~uradorf"s, st~m que lmja en
tlusso 1111 Apc1lif't~ . 

. >\.ri. 11. Os Arrionislas sú n•spondem pelo valor de suas 
:tr\:iif's , ~~ t~slô•s pndtnu SPI' doadas, Yendklas, cedidas, h~·po
llw·radas, ll'.gadas ou JNlJ' fJIIitlt(tll'l' tntu]o t•·ansferidas na fúrma 
tio Artigo antf'(:edente. 

A rl. 12. Somente os Ar.donistas de cinco ou mais acções 
r•odf'm \'Olal' e SPr \'olados pam os cargos de eleiçfto do F; 
tabclcc:imento, e não püdc Sf'l' 1\'l~~mtn·o do Conselho de c.li
n·c·\·ão quem nrio possuir p~lo menos vinte arçõcs. 

Art. 1:1. Os A('donisl;IS Ju~rl,~m ser nacinnm\s ou ~~sll'an
J{eirns indistindanU'nlt•, o lu•••• assim t.odos os .Emprf'~ados 
do Ham·o. 

Art. U. Havendo Accionislas com firmas sociaes, poderão 
lotlos os soei os que as representem assistir e discutir na'i I'eu
niiíf's da ,\sSt~mbli'•a geral dos Acdnnista~, vot.anrlo por1~m hum s6. 

TJTLTI.O 111 • 

A.-1. 15. A totalidade dos .\•·donislas será representada 
I•• la Asscmbl,-•a geral. 

At·t. 16. A Asscmhléa geral hc a reuniiio dos Accionistas 
\·crilicada na fórma dos prt~sentns Esl.atutos. Os Accionistas de 
monos de cinco acçõc.'t podf"rãu a~sislir ás delibe•·açt'i(~s c dis
~·ulir, mas não lotar. 

Art. 17. A mmmcação da .\sscmbl,-•a geral terá luga•· por 
ronlitc do Consclho de Dil-ccção em Edital firmado pelo seu 
Presidente e Srt•.J•rtario, afixado na porta do Banco c na Praça 
do Commerdn, ~ publicado trrs Vf"Zf"S nos Jornacs de maior 
pnblicidadll. 

Art. 18. A Assembll·a g<wal se julgará constituida estan
do presentes tantos Accionistas quantos representem hum terço 
do capital etrectivo do Banco, c~urrespondentc aos Accionlstas 
que tem voto. 

Art. 19. Quando a Assembl<'•a geral nüo puder deliberar 
JIOI' falta de numero, sn far:í nova convocação com ai ful'ma
Jidadf$ do Art. 18. I' enm dt·t~lnraçlio dns OIOtifns tia IIH\'a 
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convocaçlo: nesta reuuilio os votos presentes, qunlquer que ••i• o 6t'U numero, constituem a Assembléa geral. 
Art. 20. As deliberações para o 'ftm de alterar todas ou 

cada h uma da• disposições dos presentes &tatu tos, deolgna
das debaixo do Titulo 1.0

, Artigos 1.•, 2.•, 3/'" 8.•, c to
dos os Artigos dos Títulos 2. •, 3. •, ~.o, e. o: Art. 77 do Ti
tulo 9. •, só poderlio '""tomadas por votOs concordes de Aceio
nistas que rcp1·osentem a maioria absoluta do capital elfeclivo 
do Banco : os demais Artigos poderlio ser altemdos por deil
bt'l'3ç-i'io da Assembléa geral ordinaria. 

Art. 21. A Assembléa geral se reunir.í ordinariamente 
duas ,·ezes em Janeiro e duas vezes em Julho de cada anuo, 
sendo a primeira reunião atí• o dia tã, e a segunda logo que 
a Commissão de exame th·er concluído a sua tarefa. 

Art. 22. A Assembléa geral se reunirá extraordinaria
mente sempre que o Conselho de Direcçno julgue conveniente 
t·onvoca-la. . 

O Conselho de Dir.,cçlio, sob pena de responsabiiidade , 
convocará lambem homa Asse~nbiéa geral extraordinaria sem
pre que lhe for exigido por numero tal de Aooionistas que repre
sentem bom quarto do capital elfectivo do Banco. E se oito 
dias depois de apresentada humu tal represcntuçllo o Conselho 
de Direcçlio nlio bouver convocado a Assembléa geral, poderlio 
os requerentes fazê:.lo por annuneios pubilcos por todos assigna
dos, com a deolgnaçlio do numero de acçoes de cada hum , 
e declarando nilo ter sido attendidá a sua exigencia pelo Con-
selho de Dirccçilo. . 

Art. 23. Nus reuniões extraordinarias nlio lerá lugar dis
cussão alguma alheia do objecto da convocação. Podei'-se-hlo 
po1·êm apresentar quaesqucr indicações para serem resolvidas 
na primf'ira reunião ordinaria, ou mesmo em outra cxtraor
dinaria, se a matcria for julgada urgente pela Assembléa geral. 

Art. 24. A Assembiéa geral elegerá annoalmll!lte por maio
ria relativa de votoo, c por eserulinio secreto, em lmma só 
lista, o seu Presidente c dous Sccreturios. · 

Art. 25. Serlo subslituidos no éaso de impedlniontô o 
Presidente , pelo t. • Secretario, e eolc J>CIO segondó, ;;: em 
lugar do segundo será chamado o que se seguir na orde~a 
votaç&o. · '. 

A1t. 26. Ao Presidente da Assembléa geral compete: 
1. o Abrir c fechar as sesslies. 
2.• Manter a boa ordem e a regularidade das diseussi!es. 

Em nenhum caso consentir6 que hum Aooionista, mesmo para 
explicar-se , faDe mais de duas vezes sobre o mesmo assumpto; 
exceptuao-oe os Membros do Conselho de Dlrecçiio e os da 
Commissllo de exame, que poderlio responder ás argulçlies ou 
i nterpellaçOes que lhes forem dirigidas. · 

Art. 27. P.rtenre aos ~retari<JS faz~r • cham•da e ve-
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ri6car o numero dos Accionislas llre,..nlcs em Assembléa geral, 
contar os votos de cada Accionisla na proporÇlio das suas 
P./iÇiles, fazer a apuração das votaçOes da Assembléa geral, 
~iglr as aetas , ler o expodienle e os documentos que o Pre
Sidente ordenar , escrever a correspondencia , que será assigoa
da pelo Presidente e 1. • Secretario. 

Art. 28. Nil primeira reunilo de Janeiro e do Julho, or
ganisada a Mesa da Assombléa geral , e apresentado pelo Con
selho de Direcção o relatorio, se proced•·•·á em aclo successivo 
á eleição de ltuma Commissào de tres Membros para o exame 
do balanço e operações do s"mestre antecedente. 

Art. 29. Na segunda reunião da Assmnbléa geral, tanto 
em Janeiro como em Julho, apresentará a Commissiio de exa
me o seu relatorio sobre o balanço e eslado do Banco. A' 
Commissiio de exame serão franqueados todos os livros e do
cumentos existentes no Banco, o lhes serlio fornecidos pela 
Administração do· Banco todos os esclarecimentos que ella exigir. 

Art. 30. Posto em discUssiio o relatorio da Commissiio de 
exame., poderão os Acclonislas exigir os esclarecimentos qne 
lhes parecer, e mesmo proceder a qoacsqoer averiguações para 
o quo lhes serão franqueados os livros c documentos existentes 
no Arcltivo, nilo lhes sendo todavia permitUdo examinar as 
contas dos que as tem com o Banco, depositas , letras o re
gistros dellas, o que IÓ he franqueado á Gommlssiio do exame. 

Art. 31. Aiêm do balanço semestral; fará o Conselho 
publicar de tres em. tres mezes hum balanceie resumido. 

Art. 32. Na segunda reuniio de Julho, depois de dis
cutido o relalorio da Commissiio de exame, lerá lugar por 
escrutínio secrelo , " á maioria absoluta de votos, a eleiÇlio 
do Conselho de Dircc~;Io, podendo ser reeleitos os Membros 
do Conselho anteriormente nomeados, e em nenhum easo dei
xarão de ser reeleitos tres dos mesmos. 

Art. 33.. Depois de apprn~ados os presentes Estatutos qual
quer proposta que se oiTtwt•çu para a rerorma ~e algum dn 
scus Artigos nlio poderá ser tomada em consideração, discutida 
e approvada , se11Ao na ses.'liio hmnediata áquello em que for 
apresentada. 

Art. 3~. Os votos na Assembléa geral serilo contados da 
.r-maneira seguinte : 

De 5 até 20· acções, 1 voto por cada 5 acções. 
» 21 )) 100 » 1 )) 20 )) 

Aos Ardonistas de inalor numero de acçOes contar-se-Ita 
mais hum voto por cada tOO, nio podendo todavia nenhum 
Acclonisla ler mais de 12 votos , qualquer que seja o numero 
de aeçOes que represente. 

Art. 35. Os Accionistas impedidos ou ausentes só poderio 
aer representados na A5sembléa geral por outros Accionistas mu
nidos de procnraçlio para esse fim. 
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Art. 36. Para contar-se o numc.-o de votos do Accionista 
procurador de outros , tomar-se-Jllo englobadamente todas as 
acçê!es que o mesmo representar por si e oomo proeuo"ador, c 
prevalecerá para as acções assim englobadas a regra do Art. 3~. 

Art. 37. Nas vollçOes por eserutlnio secreto o_ Secretario, 
procedendo á cltamada pela lista dos Aooionls\IIS, J'Ccelterú 
delles a eedula contendo no verso o numero de 'votos corres
pondentes ás acções que possuirem , e fazendo o Secretario 
Jogo a devida conferencia a lançará na uma. 

Art. 38. Nenhum Aooionisla teo'li direito a votar na As
sembléa geral por aeções que não tenltão sido devidamente o·e
gislradas nos livros do Banco , pelo menos dons mczcs antes da 
reuniDo; cxccptuão-se as lmnsrcrcncias pm· hcmn«;.as. 

TlTrLO n·. 

Da Jdminisll'lf{'fiu. 

Art. 39. O Banco será dirigido pm· hum C:onsdho 11t• 
dnco Membros, e administrado por dois (;enmh•s. 

Art. !tO. Silo allribuitões do Consdho de n;,·.,:çãn: 
1." Requerer ao Governo lmpctial a ap(JI'OVação dos prcscnk:-o 

llstatutos e seu beneplaeito para a installação do ,Jlanco. 
2.' V eriDcar a inslaliaçlio do llanco, logo que possa tco· Jugao· 

regularmente. , 
3. o Organisar o ttegimento interno do Uanco, que esli.1hc

lecerá o modo pratico de se · ciTt.~tuarcm as opcraçõe!!i , c mar
cará os deveres que competem a cada Empregado , bem como 
os ordenados que deverno perceber c as fianças que de>cm 
prestar. Este Regimento nDo entrará todavia em exeeuçio senlo 
depois de approvado pela Assembléa geral dos Accionistas. 

1>.' Propor os dois Gcmntes de que trata o Art. 39 ; c Item 
assim Hscalisar a maneira por que os mesmos dcseonpeollono os 
devere• que lhes silo incumbidos; ncmcar-Jhes substitutoS nos 
impeolimcnlos lemporarios, suspende-los o mesmo dcmitli-los 
do excmicio de suas limeçõcs, o que porem só poderá ser diJ.. 
l'idido em reuniDo do Conselho estando presentes todos os 1\fcm
bros; convocando-se supplenlcs se algum estiver impedido. 

5.' Escolher o demitlir sob pi'Oposla dos Gerentes os Em
pregados do Banco. 

6. • PI'Opoo· á Assembléa geral dos Aedouishos as alterações, 
addições ou suppressões que for neoossario razcr aos Estatutos para 
<JIIC obtenhlo a appmvaçlio do Governo. 

7.' Promover por todos os modos a prosperidade do F..sta
beleeimcnto , solicitando mc'SIIIO dos PodcJ'CS do Estado os me
lhoramentoS. que houvel'\ml mister áa Leis do Paiz para melhor 
asseguo·ar as operações do Banco, Item como procurar obter os 
po·ivilegios c immunidades a que o mesmo possa aspirar-

1 
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8. • Finalmente tclao· na pontual e•ecuçlo dos Estatutos e 
Regimento interno do Banro. 

Art. 4l. Cada hum dos Membros do Conselho, por seu 
turno , entrará de semana , para tomar eonheclmenro· dos ne
gocios e resolver de aceordo com os Gerentes áeerea das ope
rações diarias: 

Art. ~2. Haverá reunilo ordlnoria do Conselho huma vez 
por semana , para adoptar os medidas que rorem necessarias 
no bom andamento das operaçlleS do Banco. 

Art. 43. Os Membros do Conselho silo obrigados a con
servar em deposito no Banco vinte ac~ões de que sejlo pro
prietarlos, das quaes nAo poderão dispor durante o tempo quo 
servirem. 
. . Art. /r.~. O Conselho de Direcçlo nomeará annualmenle 

d'entre os seus Membros hum l'residenle c hum Secretario, e 
t>slc escreverá circnmstanciadamcnte o que ror decidido pelo 
Conselho em hum livro de actas !JUe será asslgnodo pelos Afem
tu·os presentes. 

Art. 45. Em todas as deliberaçlleS do Conselho decidir-se
Mo os negoclos ,; pluralidade de votos; se nlo estiverem pre
sentes todos os Membros serão ne<:essarios votos eonrormes de 
Ires Dimctores pano tornar •álida a deliberaçlo. Os Membros 
vencidos poderão declarar o seu loto na acta. 

Art. 46. As ordens , correspondencias e resoluçlleS im
portanlf'S seo·llo assignadas em nome do Conselho de Direcçao 
pelo seu Presidente e Secretario. 

Art. ~7. Haverá hum livro de registros onde serlo cuida
dosamente annotados os aetos designados no Artigo anteoedellle. 

Art. 48. Quando algum dos Membros do Conselho de Di
recçlo se achar Impedido de scnlr por mais de hum mez , 
será chamado substituto para oooupar o seu lugar duranle o 
impedimento, regulando-se pela ordem dos mais votados. Nlo 
se levará porém a elteito esta disposição em ctuanto existirem 
trcs Dircctores em cxerr.icio. 

Art. 49. Os dois Gerentes de que ll·ata o Aot. 39 seriio 
pt'Oposlos pelo Conselho de Direcçlio, que apresentará seus no
mes d appo·ovaçllo da Asscmbléa geral dos Aceionistas, votan
do-se pró ou (:ontra , smn discussão. 

Art. 50. Sllo devere.• e attrlbui~s dos Gerentes: 
l. • Executar as ordens do Conselho do Dire~lo relativas á 

exacta o\Jsenancia dos Estatutos c do Regimento interno do 
Banco. 

2. • Realisar, com assistcncia e sancçllo do Conselho Dlrector, 
que estiver de seniço, as opcmçõcs autorisadas pelos Titulos 
5. • , 6. • e 7. • dos Estatutos. 

3. • Representar ao Conselho de Direcçao sobre quaesquer 
estorvos on inconvenientes quo possio oooorrer na mar~ha das 
operações no Bam·o , (lfO[Kmdo os meios de ns rcmcdittt'. 
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4. • Propor ao Conselho de Direeçlo os Empregados que fo
rem precisos para o prompto andamento do expediente do 
Banco. 

5. • Conservar rigorosamente em dia a eseripturaçio do Banco, 
bem como velar na condueta de todos os Empregados do mesnio , 
propondo a demlss&o dos que delloquirem ou forom menos aptos, 
bem como as gratillcaçOes que se devAo dar aos que zelosa
mente desempenharem os deveres de que forem incumbidos. 

6. • Etpedir a correspondencia que exija o expediente ordi· 
nario do Banco , que será rubricada ou assignada tambem pelo 
Director que estiver de serviço. 

Art. 51. Hum dos Gerentes terá a seu cargo a Tbesou
raria do Banco , e poderá nomear, sob sua responsabllftlade; 
os Fieis de que necessitar. Os fundos que nao estiverem em gl~ 
serao guardados em corte separado, fechado com tres chaves; 
huma das quaes guanlànl o outro Gerente, e a nllima o Di
rector de semana , que vei-ificará as quantias existentes no dia 
em que entrar de serviço. 

Art. 52. Os Gerentes terão em compensaçlo do seu tra
balhb 'e responsabilidade hum a commiss&o de 5 por cento , de
pois de retirado o fundo de reserva , sobre os lucros liquldos , 
a qual será repartida igualmente entre ambos. O serviço dos 
Membros do Conselho de Dlrecçio he gratuito. 

Art. 53. Os Gerentes nAO podem negociar por conta pro
pria , ou empregar-se em qualquer outro serviço , durante o 
tempo em que exercerem esse cargo. 

Art. 5~. Os Membros do Conselho de Dlreeçlo, Gerentes 
c todos os Empregados db Banco serAo lodividualmcnte re&
ponsavels quando Infringirem os EStatutos c Regimento interno, 
ou comctlerem <Juaesquer ubnsos. 

TJTULO V. 

Dlts opcrarões do bmwrJ. 

Art. 55. As operações do Banco serAo as designadas nos 
Al-ligos seguintes:. 

Art. 56. O Banco fará operações de descontos , cmpres
limos e contas cflrrentes , na fôrma dos paragraphos seguintes : 

S 1. • Operações de descontos: 1.' de letras da terra, ti
tolos de Companhias ou particulares, que no Commercio se cos
tumiio descontar ; 2. • de bilhetes da Alfandega e do Tbesouro, 
e quaesqucr outros litulos do Governo a prazo certo; 3. • de 
letra; de cambio. 

§ 2. • Emprestimos sobre penhores, cauçOes e fianças terao 
lugar: 1. • sobre penhores de ouro, prata, diamantes brotos 
ou lapidados ; 2. • sobre gencros de producçlo nacional ou es
lrangcira , c não susce(>liveis de detcrioraçao on corrupçlo, de- I 
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positad06 em armatens alfandegados; 3. • sobre Apoliccs da Di
vida Publica e outros titul06 do liovcruo, acções de Companhias 
ou titulos particulares ; 4. • sobre acções do proprio Banco ; 5. • 
sobro fianças. 

S 3. • Contas correntes: sobre dinheiros depositados; sobro 
penhores de ouro , prata , diamantes brutos e lapidados ; sobro 
Apolices da Divida l'ublica, outros titulos do Governo, acções 
de Companhias , ou tilulos de particulares; sobre actõcs do 
proprio Banco ; sobre cauções. 

Art. 57. O Banco poderá tomar em guarda c deposito , 
ouro, prata, brilhantes, joias e titulos de valor. 

Art. 58. Poderá cobrar por conta de terceiros que o 
solicitem , dividendos ou quaesqucr lOiores , e làrá delles ro
:~Pessa em dinheiro ou letras. 
:·- · .Art. 59. Terá a faculdade de emittir letras e vales, com 
tabto que o prazo não seja menor de~ 'ciDoo dias , e nem a 
quantia menor de 200ltll; nfto podendo jámais a somma em 
circulaçfto exceder a 50 por cento do fundo elrectivo do Banco. 

Art. 60. Poderá encarregar-se , por commissfto, da compra 
e venda de metaes , Apolices da Dlvida Publica ; 8 de ·_todos 8 
quaesquer outros Utulos. ' · · 

Art. 61. Poderá fazer movimentos de fundos proprios ou 
alheios de huma para outra l'rovincia, ou para fóra do lm
perio. 

Art; 62. Poderá receber dinheiro a premio como e quando 
lhe convier. 

Art. 63. Poderá comprar de oonta pi"oprla metaes pre
ciosos; mesmo elreetuando para ~ ftm operações de cambio, 
no que em caso algum poderá cmpiegar mais de 1 O jÍor cento 
de seu capital elreetivo. 

Art. 6•. Poderá comprar e yeuder Apoliees da Divida Pu
blica fundada, ou quaesquer outros titulos de credito da Naçlo. 

Art. 65. A Assembléa geral poderá determinar que o 
Banco empregue huma parte 1le seus fundos em adiantamento 
sobre bypothecas do bem de raiz , logo que a Legislaçfto hy
potheearla olrereça garantias convenientes. 

1"1TULO VI. 

Dos descontos, emprestimos e ctmtas ~orrentes. 

Art. 66. As operações de lleocontos, de que trata o Art. 
53 S 1.•, serfto subordinadas ás seguintes dlsposiçOes: 

§"1. • Todas as letras ou titulos particnlares ou publioos , 
que forem olrerecidos a descontos , devedo ter prazo lixo de 
vencimento, estarem desembaraçados de todo e qualquer UtJsio, 
e conterem deelaraçfto de pagaveis na Côrte , Jogo que sejRo 
aceeitas fóra della. 
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S 2. • As letras da terra deverão ter pelo menos duas firmas 
conheci~ pelo Banco e de não contestado credito, das quaes 
huma necessariamente será de pessoa residente na Côrte. 

§ 3. • As firmas dos Directores do Banco uno se contiio em 
nenhuma letra ; e nem mesmo estando o Director sigoatario 
tlc semana será permittido o desconto , ainda mesmo que a 
a letra esteja garantida por outras quaeS<(Uer firmas de i oleiro 
conceito. Esta disposição comprchente todos os mais casos, 
alêm do desconto, como scjào emprestimos, ayanços, cau· 
t;ões, &c., é.·c:. 

§ 4. • l'ias letms de cambio basta que h uma das firmas da 
ten·a seja inteiramente conhecida e acreditada. , ,.< 

§ 5.' Duas terças !!artes dos descontos mensaes não poderilo. 
ser feitos a prazos matores que o de quatro mezes; ()S prazo.s 
da outra terça parte poderão elevar-se até seis mezes: • ·,. 

S 6. • · O preço dos descontos de letras da terra e de cambio 
será fixado pelo Conselho de Direcção, de quinze em quinze dias, 
e publicado á porta do Banco , salvo occurrencias extraordinarias, 
em presença das quaes, reunido o Conselho de Direcçlio, po
derá alter3r temporariamente esta disposição. O preço do des
conto dé · .Utulos será objecto de convenção. 

Art. 67. Os emprestimos, se bem que se bascem em pe
nhores, cauções ou fiança, não se verificarão todavia senão por 
meio de letras acceitas pelo impetrante: sujeitiio-se ás seguintes 
c:ondições: 

§ 1. • Devet·ão os impetrantes mostrar que são senhores e 
possuidores dos bens que otferecem , que estão livres e desem
baraçados de qualquer onus ou encargo que possa impedir sua 
livre venda em leiliio mercantil ; e depositando-os assignarfto 
termo em que tudo isto se declare ,.e os impetrantes se. sujeitem 
aos usos do Banco a respeito. 

S 2.• Sendo os penhores de ouro, prata ou diamantes, apre
sentarão os impetrantes do emprestimo, antes do deposito , a 
avaliação de contrastes approvados pela Direcçao. . 

§ 3. • Sendo os penhores generos armazenados em depositas 
alfandegados, virá com elles a declaração de seu valor .designado 
por Corretores da approvação do Banco ; este , mediante as no
cessarias vcrifica~ões, exigirá previamente da parte huma ordem 
para que os Administradores dos depositas os ponhão e conse~ 
ti sua disposição d'ahi por diante; a ordem será logo apresên
tada nos Administradores, que nella lançarão sua acce,...ão e 
res_ponsabilidade. 

!§ 4. • Sendo os penhores de Apolices da Divida Publica, acções 
de Companhias , titulos do Governo ou _de particulares, entre
gará a parte ao Banco sua procuraçiio para' que este possa ve
rificar a transferencia quando julgar necessario. 

§ 5. • O emprestimo sobre fianças se fará com a segurança 
dfwida ás pessoas que o garantirem, com dous fiadon~s, á sa-
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tisração dn Dil·crção, que se ot.rigm•m por termo assignadu nn 
Uanc·o como pt•iucipaes dc\·edm·es, e cada hum solidariutnt•nte, 
;~cccilando o allançado letras pelo que receber emp1-estado. 

S 6. • O praw dos emprcslimos c seus juros, se1ilo obejcclo 
de convenção , com tanto que nem o prazo exceda o dos des
contos , c nem os juros sejfto menores. 

S 7. • Se qualquer letra promnicnte do empreslimo sniJre 
p4'nhor, não lbr pa~a no ,·cncimento, proceder-se-lia á ''t•tula dns 
JH•nlwl't'S t~m leilão nu~a·ctmlil c~m assistcncia de hum Ui r'f'('for. 
Jlrt~~·~·~h'tulo annuncio de oito dius alllxado uo Bam:o, c pnbli
t:oulo em jm·nacs, podendo o dono r<-Sgata-lo at~·~ o momento 
dt~ comt•r;ar o lcihlo, pagando n que deYCI' c as .(k·s~zas que 
ti\'<' I" occnsionado; e aliás ,·erilh~ada a \'erKia e lirJuidada a 
t•onta de todas as dcspezas, indu idas as do leilão, juros que 
do nmcimcnto serão l~ontac.los e t~ommiss&o de ti po1· rcnto, st~ 
••n I rega roi o sulc.lo, se o houver, a quem pertencer 

S ll. • Sobre penhm·cs dll om·o c prata serAo os emprcstimos 
r.~ilus a.lé o montante do seu \'Olor legal com o alfatimenlo de 
10 por cento. 

Sobre diamantes alo"! a metade do que for dado pelos con
trastes approvados lll'lo llanco. 

Sobre gt•1wros drpositados r-m m·mazens alfandegados de ~ 
atú mdnde do seu valor, !W:gmulo sua nature7.a , l'lll lista do 
J•r••ço dado pelos Corretores c mc1·cado. 

Sobm Apoliccs da Divida l'ublica até o montante do seu 
pr~o na l,rm:o com nbolimento de tO a 5 por cento, e sobre U
tulos do Governo, acçfles de Companhias, ou tilulos particu
la•·es, de mel.adc até f do valor do merendo segundo a sua 
oscilação c firmeza da g31·anlia. 

Sobre acções do proprio Uanco até o monL1utc de st•u 
valm- com abatimento de {. 

Art. 68. A conta correnw lerá lnl!"r sempre ''"" o de 
Jltlsil~ultn' dfm~tivamenh~ dt~JHlSil.otr tluuutiu niiu menti I' ti(,~ !)CH)~; 
" sujeita-se ás disposições seguintes : 

S t. a O llanco verilicará os pagamentos e lransfcrcucias rwr 
meio de cautelas cortadas dos talões, que devem cxislir no 
Hanco, com assignatura do proprictario na tarja: as cautelas 
nfio podcrilo ser de quantia menor do 50lJ, oste serviço será 
Rralnito, e o Banco alêm disso se incumbirá lambem gratui
tamente da cobrança na Praça dos dividendos, letras, ou li
tolos das pessoas que tenhilo com cU~ contas correnk's abertas. 

S 2. • As contas correntes de adiantamentos sobre penhores 
c cauções stiJeitio-se ás disposições do § 8. • do Art. 67 ; será 
seu juro c condiçoes objecto de convcnçlo, nunca. seu pmmio 
sendo inferior ao dos descontos: fica subentendido que, cm
bo•·a possão continuar por mais de bum nnno, cada huma das 
parccllas abonadas será saldada dentro em seis mezes; c quando 
us interesses dn Uanco cxi~drcm, 11 Diret~ção poderá suspt•nc.IPI' 
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novos avanços e liquida-los no IIm dos prazos concedidos á5 
r~livas caulel115. 

S 3. • ~ que yerificar-se qualquer eonta eorreute, o 
Banco he obrigado a receber em pepmento u q11811Uas q"" 
para esse Hm ou deposito lhe forem remettidu, embora seja 
""'"' do vencimento du reopectlvu~ pa....,.lu, hnma vez que 
as quantias remellidu e"eedAo de ~, a llllo 5er menor o 
saldo. 

Art. 69. Ans negociantes qne abrirem conta corrente com 
o llanco ,. dará prcfercncia nos descontos , entendendo-se que 
os mesmos deverllo conservar no Banco hum saldo proprocio
nado ao seu giro rommercial. 

Art. 70. Poderá tombem o llanco, em circumstnneiu ex
traordinarias, fazer empreslimos tcmporarios em conta cor
rente, a Hrmas commerciaes de Inteiro e reeonhecido credito, 
com tanto 'I"" o prazo Hxo marcado para o reembolso de toes 
emprestimos não exreda de 30 dias. 

TITI:LO \'11, 

Da guartla e df'pmcito, cOOrançtu por COil(tt de trrrâro,. 
-ra/et e lrtra1. 

Art. 71. 0; objcctos entregues ao Banco em guarda e 
deposito de<N"3o 5er examinados pelos Direetorcs; e terlio o 
valor ctne de accordo com elles lhe quizer dar o deposilndor, 
Hcando á sua disposição. No acto da entrada, o llanco per
cchet".i pela guarda e. deposito meio por <enio do valor. Esta 
commissão se repetirá cada vez que exr.eder a hum anno o 
tempo do deposito. A guarda de quacsquer titulos do proprio 
Banco será gratuita. 

Art. 72. O banco poderá enrarregar-se da cobrançn de 
dividendos de lell"dS ou outros títulos de v a lorcs por conta de 
terceiros, e faZI'r deites remessa em diniUJiro ou letra medianl" 
a commissão dn cstrlo. 

S V A IL'Sidencia do acceila!"e ou pagador deve ser indi
cada , e o Banco nllo respondera pelos erros de vencimentos 
Jllocedentcs de cotas erradas, ou os erros oejio nas proprias 
letr•s, 01111a relaçlo on csclar<'Cimenlos que os acompanharem. 

S 2.• As letras ou titulos que llllo !Orem pagos no venci
mento serão protestados, quando seja '"'''""''ario protesto , e 
entregues a seus donos. EID nenhum raso o Banco se enear
regará de qneslilCS judioiaes estranflas. 

Art. 73. As letras c vales que o Banco emitlir lerDo 0 
aeceite dos Gerentes, e a rubrica de Director de semana. 

§ 1. • Nenhuma emiss.~o poderá ter lugar sem que seja au
torisacla peJa Direcção , do IJUC 58 Jnrará At1a, designando-se 
a somnM a mnittir, e a qualidade dos títulos e seu \'alor. 
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S 2. o O Conselho tle Diret:~lo, em tempo convt~nit~ntc, in4 

for111ará ao Governo sobre a reunilo da f~omnlisslio de t!xame, 
pard que o Hoverno nomêe, querendo. bom Commissario, que 
veriR•t•re pela sua parte só e unieameolo se a embslo de •tuc 
se truta no paragrapho auteeedente e:to:ede á metade do capital 
etTectivo do Baneo. 

TITIJLO YJJI. 

}Jos diritlttidos e do {r1.mla dr: rtli,.rru. 

Art. 7-i.. t•eitos os balanços semestrat..'S, do lucrn su de
duzirAo 6 por cento para fundo de reserva, e o rosto será u 
liquido do que, depois deduzido a gralilleat.ão dos Gcrenh•s, 
se fará dh·idt~ndo nos mezes do Julho e Janeiro. 

Art. 75. Ao rnndo de rr.sei'Va se angmentará o hlt~rn fiUl~ 
pos.<a ob..,o·-sc da venda de aco;''''" aciona do par: o juro •JUc 
""" Jlfndnr.ir cnlrurá para a '"'"'''" dos lucros do llanco. 

Arl. 76. Na dissolução do Banco o fundo de reserva que 
looon·er será accumulado ao capital e dividido pelos Accionlstas 
etislcnlcs. 

Tnn.u 1x. 

Disposirõt•s ~nus. 

Art. 77. O fallccioncnlo do Accionisla não obriga a li
quidar o llanco. Seus herdeiros ou representantes nio poderio 
de fclf'ma alguma p<k cmloaratos ao andamento das suas ope
rao;ücs, c SIÍ lerão direito á J>ercepo;ão dos dividendos, c á lrans
rereneia de suas acçiit..os. 

Art. 78. A Direcçio procurará sempre ulllmar, por meio 
de arhitros, as conlcsloçc'les que se JlOSsllo suscitar durante a 
s1ra administrat:Ao. 

Art. 79. (_) R.1ncu r•mhmi n~tiiWrer dns t•rNit!rt!S l•ulilitXJ!I 
quatosqner privil•~gios nu nu~lid;ls r:noravt~is ao t:mdibl, segtl· 
rança e prosperidade do Eslalock'Cimcnto , c particularmente que 
as acçc'les ou fundos existentes no Banco, c pertenceo"'- a Es
trangeiros, sejio em quaesquer casos, mesmo de guerra, tão 
respeitados e invioluveis corno os Naeionacs. 

Art. 80. O Banco, logo que por qualquer mudo oonci
Jiatorio ou judicial venha a rccclocr de seus devedores bens de 
raiz ou mercadorias, deverá vende-los no menor prazo posslvcl. 

Art. 81. O Banco poderá comprar e possuir os edilleios 
que forem necessarios para seu cstaloelccimenkl. 

Art. 112. As opera~ do Banco, e especialmente as que 
di•sercm m<peikl a partieulurcs, slo ob,lcclo de segredo para 
os •cus Eno1•rcgados. Aquclle que os revelar deverá ser rcprc
hcndido ou ••pulso , c rcsponsabilisado, t'Onroruoc rc'Sullar, ou 
não , domno. 
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Ao't. 83. Toda a pessoa <tne faltar á boa fú nos seus !ralos 
com o Banco Ocará excluída de negociar com cllc dir<'Cia ou 
indircctamcntc. 

Art. 8~. A Dirccçilo Oca outorisoda a demandar e ser de
mandada, c a exercer livre c geral administraçlo e plenos 
pntlcres, comprehendidos e outorgados todos, sem reserva de 
algthn, c mesmo os poderes em causa propria. 

Arl. 85. Na conformidade do Art. 295 do Codii(O Com
nwn:hll, os presentes Estatutos serlo presentes ao (iovcmo lrn
pcri:ll pam a sua approvac;:ão ; c bem assim quaesquer rcrormas 
'I"" pelo diante se façiio uelles depois de approvadas pela As
so•mhl•'a ~rc.-al dos Accionistas. Esta disposiçiio não se entende 
~·nm o U4'.1l"inu•nlo intt~rno. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMI'EniO DO lli\ASIL. 

1851. 

TOliO fh, PAR'l'E 2. • SECÇÃO 30. a 

DECRETO N.• 802- de 12 de Julho de 1851. 

Approt·a os Estatutos da Companhia do Jlucul'y. 

Hei por bem Approvnr os Estatutos da Companhia do 
•lncnry, insertos na Acta da incorpororllo da mesma Com
panhia a este anncxa , a fim de que por cllcs se regule 
em quanto se nAo determinar o contrario. O Visconde de 
•lont'olcgrc, do Conselho d'Estado, Presidente do Conselho 
de Alinistros , llinistro c Secretario d'F.stndo dos Negocios 
do Jrnpcrio, assim O lenha cn(cntlido 1 C raçn C\Cftllar. 
l'alatio do !tio de Janeiro em doze de Julho de mil oito
rcntos cincocnta c hum , trigesimo da Imlependcncia c do 
lmpcrio. 

Cem a Rubrica de Sua llagcstadc o Imperador. 

Visconde de Mout'aleyl'e. 

Acta da lnstallação da Compcmloia do Mucury para a na
VC!JtlÇ<io c commel'cio do t·io elo mesmo nome. 

Aos quinze dias do mcz de Maio do anuo de mil oi
tocentos cincocnta e hum, achondo-11e reunidos em Assem
bléa geral na cosa n. • 77 do 1\un Direita d'cstn Cidade 1lo 
llio de Janeiro , em virtude dos nnnuncios feitos nos jor
nacs pelo Emprczario Tbeopbilo Benedicto Oltoni , conforme 
o Art. 11 dos estatutos provisorios de 19 de Outubro de 
18.t-7, os Srs. Accionistas Tristfto 1\amos da Silva, repre
sentante de cem ncrõcs; lreneo Evangelista de Sousa , item 
de cem ditas; Manoel Cornclio dos Santos Junior , item 
de dez ditas; Barnabé Francisco Voes de Carvnlhacs Filho, 
•·orno procurador do Brigadeiro Henrique Marques d'Oiivcira 
Usbon , item de cinco ditas; Jofto Henrique Ulriclt , item 
de quatro ditas ; Albert Eticnne , item de Ires ditas ; 
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'fheophilo Benedicto Olloni , Item de trezentas ditas por 
oi , e de vinte por seu Filho Theophllo Carlos llenL'Ciiclo 
Ottoni ; Christinuuo Benedicto Ottoni, item de cint"OCnln 
ditas por si , e como procurador dos Srs. Dr. Erne:~to Be
nedicto Oltoni, Dr. F.Joy Benedicto Ottoni, e Augusto Be
nedicto Oltoni , representantes cada ltnm de cincoenla di
tas ; achando-se ausentes, ou nAo comparecendo os Srs. 
Houorio Esle>es Ottoui, tomador de cincoenta ditas; Joio 
Rodrigues da Si h· a, Item de cincoentn ditas; Dr. João 
Duarte Lisboa Serra , item de vinte cinco ditas; Dr. Cae
tano Ylcenle de Almeida , item de vinte ditas ; Theolonio 
l'ereira de ~lagalhaes e Castro, item de vinte ditas; An
tonio José Coelho , item de vinte ditas ; José Alves da 
f. rara Bastos Junior, ilem de dt~z dilas; Tristao fieira 
IJitoni , item de dncu dilus; t'clicl•mo Lopes da Silvo , 
ilt'm de cinco ditas; llun·••llo l'ereiro Guedes, item de cinl'O 
ditas; ))r. ,\nlunio Angelo l'cdroso, item de quatro ditas; 
Antonio l'ereira l~usta1·o, item de quatro ditas; Jliogo José 
tcite Guimarães, item de Ires ditas; José Rnruel d'.\zevedo, 
item de Ires ditas; Joa<Jnim I :nrdoso de ~lenezes e Sonsa , 
item de Ires ditas; Joaquim Pereira de Queiroz, item de 
duas ditas; Gaspar José Yianna , item de duas ditas; 
))uarte José de ~lcllo, item de duas ditas; Joio José de 
.\ze>edo .\lello Pitada , item de duns ditas; ~Jauoel do Nas
dmento li alta , item de duns ditas; D. Maria 1\osa ·do Nas
cimento Oltoni , item de duas ditas ; Joaquim Alves Fu
gundes, item de duas ditas ; Martiniano Soares Pereira 
Guedes, item de duns ditas; Theodoro Jo.;é de Castro, 
item de h uma dita; Antonio José da Silva Leal , item de 
Jmma dita ; Joao José Dias Pinheiro , item de huma di
ta ; José l'ereira d'Oiiveirn , item de hnma dita; Antonio 
Teixeira de Carvalho , item de huma dita ; ·Pedro Cardoso 
de Araujo, item de huma dita; Bento Pereira Valente, 
item de h uma dita; Alexandre José dos Santos, item de 
bnma dita; l,oiz Antonio Pereira de Castro, item de buma 
dita ; e Ilenrique Pereira I.eite Bastos , item de seis ditas ; 
na conrormidade do Art. 12 dos ditos estatutos; e achan
do-se subscriptas mil acçõcs; tomou a Presidencia o em
prezario Theophilo Benedicto Ottoni , como representante 
de maior numero d'ellas , e depois de razer huma breve 
ezposiçllo verbal áceren dos fins da Companhia, das proba
bilidades de bom ezito da empreza , vantagens que oft'erece , 
e embaraços c difficuldndes o ,·encer, consultou os Srs. 
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Acrionlstos presentes , na fónna do Art. 13 , sobre a con
veniencia de se incorporar desde já a l:ompanhia , foi por 
todos os ..lccionistas presentes approvado que desde já se 
declarasse lnstaUada e incorporada a Companhia, e assim 
se fizesse constar; ficando subentendido que estio por ora 
prejudicadas as dlsposiçlies relativas ao contracto celebrado 
com o Governo Provincial de Minas Geraes , em quanto 
nao for revalidado. 

Deliberou-se que se nAo emillissem mais apolices em 
quanto a Assembléa geral dos .\ccionistas não resolver o 
c~ntrario. 

Em todas as mais dispo•ições HcárAo subsistindo os Es
tatutos e o Contraeto com o t:overno Geral , que são do 
tt'Or seguinte : 

EST.\TUIOS. 

Art. t. • A Comanloia do Alucury tcr1í por lim abrir 
cnmmunicações pelo rio Mucury d'esla Côrle e da Cidade 
da Bahia com as l•ovoaçõcs da l'ro\'inl'in de .\limas Geram~, 
!õÍlundas nas immedÍO(..Õt.'!l do rcrc.-itlo rio. c~ tornar povoa
das as margens d'este e dos seus conllucntes, quer na 
l'rovincia de llina~ , quer na da Bahia. 

Art. 2. • O capital da Companhia será de mil c du
zentos contos de réis, divididos em quatro mil acções de 
trezentos mil níis cada huma. E.•te fundo podení ser au
gmcntado por deliberaçllo da ,\s,..,ml>léa geral dos Accio
nislas. 

Art. 3. • Todo o individuo , associação ou corporaçAo 
nac.ional ou estrangeira póde ser Acdonisla da I :Ompahia , 
entrando com a quantia de trinta mil réis J>Or c11da apo
lice, para que subscre:;vcr. }:sta entrada se fará simulta
neamente com a subscripçau. 

Art. 4. • Nao se poderá , depoi~ da segunda chamada 
de fundos, fazer outra qualquer antes de decorridos sei~ 
mezes depois da antecedente. As chamadas nunca serao 
de quantia maior de trinta mil réis. 

Art. 5. • A subscripçAo para as npolices fica aberta 
desde já perante as pessoas designadas em os annuncios, 
que os emprezarios publicarem nos jornnes da Côrtc. 

Art. 6. • Em conformidade do contraeto que os em
prezarios celebrárAo com o Governo de llinas ficnní em re
serva hum quarto das apolices , para <JUe , depois de or
ganisada a Companhia , c tirada n planta do rio, o mC!Imo 
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Governo delibere se toma ou não essas apolices por conta 
da l'rovincia. 

Art. 7. • Está subentendido que, se o Governo de 
Minas subscrever com qualquer numero de apolices por conto 
da Província , não se lhe facultamo outros direitos, privi
legio• ou- meios de inOuencia sobre a direcçio e adminis
bação do cmpreza o cargo da Companhia, al~m d'aquellcs 
que sfio communs aos demais Accionistas. 

Art. 8. • Se o Governo de ~li nos nao julgar com·e
niente acceitar o quarto das opolices , de que trata o Art. 
(i. •, Jlodcrao os emprezarios ficar com essas acçiies 1>or 
sua conta , publicando pelos jornaes essa deliberação, Jogo 
IJUC lirerem a deci~llo do Gorerno de !Iinas. 

Art. 9. • O Accionista só será obrigado a entrar para 
o Cofre da Companhia com a importando das apoliccs, 
com IJUe subscre1·er , nem terá mais responsabilidade al~m 
do ,·alor das suas opoliccs; mns , se não entrar com a 
prestação correspondente a qualquer chamada , quatro mc
zes depois de publicados os respectivos annuncios em jornnl 
diario do llio de Janeiro, cntender-sc-bn que cede em 
favor da Companhia o valor das entradas ante.-iores. 

Art. 1 O. • Em quanto a Assembléa geral dos Accionis
tas não resolver o contrario , serno os emprezorios Directo
res da Companhia, e administrarão a em preza como jul
garem mais com·cnicute aos interesses d'ella. 

Art. H .• Logo que se tenha eiTecluado a subscriprao 
de mil apolircs, os Dircctorcs dcsiguarao em aununcios , 
publicados com hum mcz de antcccdencia, dia para humo 
reuniDo geral dos Accionistas. 

Art. 12. • No dia aprazado os Accionistas se rcunirfio 
em Asscmbléa geral n'esta Cõrte, presididos por aqucllc 
que representar maior numero de acções , regra que fica 
estabelecida para a presidencia em todas as reuniões. 

Art. 13.• Reunidos os Accionislas, deliberarão sobre 
a conveniencia de se incorporar logo a Companhia , e so
bre o mais que propuzerem os Directores, os quaes devcrao 
sempre assistir ás reuniões da Assembléa geral dos Accio
nislas. 

Art. 14. • O capital da Companhia só poderá ser em
pregado: 

1. • Na acquisiçlio de barcos de vapor aptos para nave
garem entre o rio !lucnry c as Cidades do Rio de Janeiro 
c Bahia. 
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2. • Na acquisiçl10 de outras quaesquer embarcações que 
forem julgadas necessarias ao costeio da empreza ou em 
a navegação do mar ou na do rio. 
, ,3. o Na construeçAo de duas estradas que a empreza se 

obrigou a razer no contracto celebrado com o Governo de 
Minas , e assim bem na construcçlio das estradas lateraes , 
que precisas forem para unir entre si as diversas linhas de 
navegação que o rio oft'erece. 

4. • Na edi6cação dos armazcns que forem necessarios 
para deposito dos geueros conlluzidos em barcos da Com
panhia, e na conslrucção das casas necessarias nas bar
reiras que a Companhia está nulorisada a estabelecer nas 
estradas de que tem privilegio para a cobrança de taxas 
itinerorios. 

5. • Na compra dos generos em que os Directores jnl
garem que deve a Companhia commerciar. Nao se em
pregará em commercio mais de hnma decima parte dM 
fundos da Companhia, e não se poderá rommerciar íoenao 
em sal, vinho , chumbo , ferro , c aço, recebendo em trocn 
dinheiro ou generos da induslria agrícola ou fabril do paiz. 

6. • Na demarcação e divisao das terras concedidas á 
Companhia , e na acquisição de outras com o fim de re
vende-las no paiz ou no estrangeiro. 

7. • Nos salarios aos diversos agentes e empregados que 
serllo todos da nomeação dos Directores. 

8. • Nas dm;pezas que á juizo dos Directores forem in
dispensaveis para ser posta a empreza em execução e an
damento. 

Art. 15. o Todas as transacções feitas por conta da Com
panhia serllo escripturadas regularmente em I.ivros para iaso 
destinados, e conforme as melhores regras de escripturação 
mercantil, para cujo fim haverá hum Guarda-livros. 

Art. 16.• Haverá humn reunilo annual dos Accionis
tas á contar do dia da Incorporação da Companhia para 
ser-lhe presente pelos Directores hum relatorio explicativo 
de sua administração, e do estado dos negocios da Com• 
panhia , bem como o balanço justiOcado de toda a receita 
e despeza. O relatorio e balanço serllo snbmettidos ao exame 
de huma Commissllo de Ires Accionistas nomeados pela As
sembléa geral. 

Art. 17. o Esta Coinmissao dará o seu parecer, qml 
será submettido á discussão, Onda n qual deliberará a As
sembléa geral como entender. 
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Art. 18.' As votações da Assembléa geral se farlo 
symbolicamente. A maioria de melade e mais hum decide 
as questões; o Presidente vota em ultimo lugar , e tem 
tambem o voto de Minerva. '* 

Art. 19. • A Assembléa geral se julgará constituída sem.. 
pre que estiverem reunidos representantes de metade das 
apolices emittidas. Se no dia designado se Dlo reunir numero 
suffioienle, haverá nova reunilo quinze dias depois, e n'este 
se deliberará com os que comparecerem. A votaç4o para 
augmenlo do capital da Companhia c dissolução d'ella, ou 
para etoneraçao dos Dircctores, deverá reunir os votos cor
respondentes o dons terços das apolices emittidas. O Ac
cionista póde comparecer por si on por seu procurador ; 
só podem ser procuradore~ os Accionistas. 

Art. 2.0.' O Accionista portador de apolices até '!inco, 
lerá hum voto ; até dez upolices dons votos, e assim por 
diante. Nenhum Acdonista porém terá mais de seis votos, 
qualquer que seja o numero de apolices ou proprias, on 
que apresente como procurador de outrem. 

Art. 21.• Em quanto os lucros da empreza nAo exce
derem a seis por cento annuaes, os emprezurios nlo terAo 
retribuição ulguma , nem como emprezarios nem como Di
reclores; mas logo que os dividendos subirem além de seis 
por cento , o excesso se dividirá em Ires partes ignaes , 
duas para os .\ccionistas (além dos seis por cento) e hnma 
para os emprezorios em plena remuneraçlo dos privilegio&, 
e projecto que cedem á Companhia , e em retribuição de 
seus serviços como Directores. 

Art. 22.' Se os emprezarios forem exonerados da Di
rectorio , a Assembléa geral marcará os vencimentos dos 
mrcctores que nomear , e os emprezarios terllo nesse caso 
direito a h uma indemnisoç4o previa , decretada por arbitros, 
cujn importancia ser-lhes-ha paga em apollces que ·a Com
panhia emiti irá para esse fim ao t•ar. Se fallecerem ambos 
os emprezarios, seus herdeiros receberao igual indemni
sação ; e se follecer hum só , o outro continuará em exer
cício, sem que por isso se alterem as vantagens e direi
tos da Directoria. 

Art. 23.• Fica aberto aos emprexarios hum credito da 
quantia de dez contos de réis para satisfaçlo das despezas 
feitas com os exames , planta do rio, vencimentos de en
genheiros , & c. 

,\rt. 2~.' Logo qne e~tive•· empregado o capital da 
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Companhia , a Assemblén geral deliberará sobre a ercntao 
de hum fundo de reserva deduzido dos lucros dos Accio
Dislas. 
111 , Art. 25.• Os have~es da Companhia e'postos á si
aistros do mar , com tanto que os Dircctores enlendao 
qoe as Companhias de seguro olferecem solfiCientes garan
tias, estarao sempre seguros. 

Rio de Janeiro 19 de Outubro de 18~7. 

COlfTR.'\.CTO 1:011 O liOVt:nxo tiERAI .. 

Condições para incorporação de /uuna Companlti11 wtt:imltll 
de tUlvegaçào e commercio , que lerá IH>r objerto fi·anq~trm· 
a navegaçào do rio Mt~cw·y , destl~ a sua frtz na PrtJ
t~·ncia da Bahia ak' o p11111o , "'" que for "" llll<lrr 
tornar-se praticare/ a uaregarão tlo mesmo rio. 

1. • Os emprezarios Ml obrigão a incorporar humo <:om
panhia nacional de navegntão e commcrcio , que terá por 
objccto franquear a novcgatão do rio Mueury desdu a sn11 
barra na Provincia do Bahia atú 110 ponto da \'rovincia de 
llioas Gernes, em que ror ou puder tornar-se praticavel n 
navegação do mesmo rio ; esta Companhia se denominará
Companhia de Mucury - e organisar-se-ha dentro de dons 
nonos contados da data das pre!õeotes condições , sob pena 
de ficarem de nenhum elfeito os privilegias que lhe são 
concedidos. 

2. • A Companhia do 11ucury elfcctuará á sua proprio 
custa no rio Mucury e suas cachoeiras todos os melhoro· 
mentos que forem necessorios para facilitar o transporte dos 
generos e mercadorias que se costumlio importar na Pro
vincia de Minas. 

3.• O Governo concede á Companhia do Mucury o ex
clusivo por quarenta annos de navegaçao por vapor , ou 
outros meios superiores que venbao a descobrir-se , não 
só em todo o rio Mucury e seus confluentes, como lambem 
entre o porto da \"illa de 8 José de Porto Alegre , á margem 
do mesmo rio , e o da Cidade do Rio de Janeiro, e entro 
o porto da mesma Villa , ~ o da Cidade da Bahia. 

Este privilegio porêm sú .erá desde logo elfcctivo paro 
a Companhia pelo espaço de dez annos , nos termos da lle
solutAo de 3 de Outubro de 1833 , ficando depcndenlt' 
da approvaçao da As8cmh1fon Gen'l lcgi!"lalivn a roru·t·s~ãn 
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do mesmo privilegio ou sua prorogaçao pelos trinta annos 
restantes. 

4. a 0 lermo de quarenta annos á que se refere a COII

diçAo antecedente , começará desde o dia em que a Co• 
panhia tiver hum barco de vapor , ou outro superior , na
vegando nas oguos do Mucury , sendo a Companhia obri
gada a apresentar tal barco dentro de Ires annos , contados 
do dia em que os emprezarios apresentarem na Secretaria 
ti'Eslodo dos Ncgocios do Imperio o termo ou contracto 
da incorporoçao do Companhia , sob pena de Ocarem de 
nenhum effeito todos os privilegias concedidos á mesma 
( :ompanhio. 

5. • O exchL~ivo por quarenta annos da oovegnçAo do 
rio Alucury a vapor , ou de outro qualquer modo , com
prehenderá todo o rio e seus conftuentes desde a barra do 
mesmo rio até no ponto ~m que , oito annos depois de 
começado o prazo do privilegio , a Companhia houver feito 
chegar periodicamente os seus baréos. Exccptllilo·se: I • 
a p,u·tc do mesmo rio nctunlmente navegado par embar
cações de vela que continuará a ser livremente nnVI',gadn 
por taes embarcações somente até o ponto em que ellas 
chegao presentemente : 2. • quaesquer canoas de hum só 
madeiro empregndas na pescaria ou para commodidade dos 
morn~ores , as quaes passarao livremente pelas obras da Com
panhia c navegarao livremente por todo o rio , com tanto 
ttue nfio conduzllo outros generos senão os da lavoura pro
l•ria dos donos de toes embarcações. 

6.• He livre á Companhia Oxar os preços dos fretes , 
com tonto por~m que o frete dos geoeros conduzidos desta 
Côrle para qualtJuer ponto do termo de Minas Novas â 
margem do Mucury , c vice-versn, não poderá jámais ei
t'eder de metode do qnc actualmente custa o transporte de 
Ines generos desta ( 'órte para a Cidade de Minas Novas. 
Al~m disto será a ('ompanhio obrigada a publicar huma 
labella dos frelL'S buma vez por anuo , em cada huma du 
l'rovincias interessadas ; c feita essa publicaçao , uao po
derá dnronte todo o anuo , ougmentor o preço fixado; sob 
pena de perda do privilegio , e multa de quatro contos de 
réis para a Fazenda Publica. 

7. • A Companhia ser•\ obrigada a levar groluilnmente 
110s !'iCUS barcos de vapor us r.oneios do Governo ou quaes-
•1ucr outro~ pas~ngciros que ,·ao em ~crviço puhlico , bem 
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!'omo qnoesqucr gcncros c ciTeilos da NuçAo com a limi
la\·ao total de dons indivíduos c dez arrobas por viagem. 

8.' Se a Companhia, por qualquer causa que nlo seja 
ou invasão de inimigos estrangeiros , movimentos sediciosos 
110 interior, alguma inrracçao dos direitos ou privilegios da 
C:ompanbia , ou alguma calamidade publica IUICional, in
terromper por mais de Ires mezes os meios de transporte , 
incorrerá na multa de hum ""nto de réis por cada vez 
que isso aconteça , e ficará livre a novegnçao do rio em
quanto ella uno rcstobelecer os seus meios de transporte ; 
e se a inlerrupçao durar por hum anuo , caducará o privile
gio , ficando inteiramente livre a navegaçAo d'ahi em diante. 

9.• A. Companhia poderá rozer os Regulamentos que 
julgar necessnrios pura a navegnçao do rio }lucury e seus 
conOuentes , e será oulorisodo paro e1igir o devido cum
primento deites. Estes Regulamentos providenciarAo sobre 
tudo o que disser respeito ao estado navegavel das aguas 
do Mucury , como sejAo pontes , canaes , esgotos , represas , 
c outros objectos, e serao suhmettidos á opprovaçao do Go
verno , depois da qual se nilo poderão oltcror sem previa 
permissão <lo mesmo Governo. 

. 10.' Os barcos e objectos da Companhia serAo sujeitos 
nos Regulamentos fiscacs e aos impostos que se achao es
tabelecidos ou para o ruturo se estabelecerem sobre Iaei 
borcos e objectos. 

t 1. • O Governo e• pedirá os 1\egulamentos e iustrucç<le!l 
que rorem necessarios para flscalisar a execuçlo das pre
sentes condições , o estado dos barcos de vapor da Com
panhia , e o regularidade do serviço delles. 

12.' O Governo permillirá <JUC os barcos de vapor da 
· Companhia sejao commandndos por Officiacs de Marinha , 
pela mesma rórma por que o sao os da Companhia Brasileira 
de Paquetes de vapor , e igualmente permillirá qne as obras 
da Companhia scjAo dirigidas por hum Officiol de Enge
nheiros. 

13.' Findo o prazo do privilegio, a Companhia cederá 
ao Governo , se este o quizer , pelo preço em que forem 
avaliadas , todas as obras que houver construido nas mar
gens do rio , como sejAo armazens , canaes , comportas , 
diques e caes , no estado em que se acharem ; se porém 
lhe for entAo prorogodo o privilegio por outros quarenta 
annos , se obriga ella a ceder gratuitamente no fim deste 
novo prazo , todas as mencionadns obras no estado em que 
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se acharem , sem que por ellas receba a menor indem
nisaçao. 

14. • O Governo cederá á Companhia para a funda tio 
de Colonias agricolas e industriaes dez leguas de terras de 
testada com huma de fundo , das que houver devolutas á 
margem do rio &lucury em terrilorio da Provincia de Minas; 
ficando por~m esta concessão dependente da approvaroo da 
As!!Cmbléa Gernl J.egislaliva , e a Companhia sujeita a pagar 
pelas mesmas terras o preço q11e por Acto Legislativo for 
!atado , aliás fitado. 

15.• As terras cedidas á Companhia para a fundarao 
de Coloni11s , n11 fórma do Artigo antecedente , achar-se
bao todas cultiv11das , c povoadas no fim de dez annos, 
contados do dia em que for encorporada a Companhia , 
sob pena de ficar de nenhum effeilo a concessllo de cada 
legua quadrada que no fim do dito tempo nao for habi
tada ao menos por sessenta cnsaes de colonos. 

16. • Hum mez depois de incorporada a Companhia , 
prestará ella fiança idonea 1Í sotisfnçao dos multas que lhe 
são impostas nas presentes condições, sem o que nao gozará 
do privilegio. Rio de Janeiro, digo, Palacio do Rio de Ja
neiro em 31 de ~!aio de 1847. (Assignado) Manoel Alves 
Branco. E assim se deo por findo o primeira reuniao da 
Assembléa geral dos Accionislns da I 'ompanhia do Mucury , 
de que se lovrou este termo, que vai ossignado pelos mem
bros presentes. - O Emprezorio e Director Theopbilo Be
nedicto Ottoni ; 'fristao Ramos da Silva ; Ireneo Evangelista 
de Sousa ; Manoel Cornelio dos Santos Junior ; Joao Hen
rique Ulricb ; por si e como procurador dos accionistas 
Dr. Ernesto Benedicto Ottoni, Dr. Eloy Benedicto Ottoni, e 
Augusto Benedicto Ottoni , assigna-se Cbristiaoo Benedicto 
Otloni ; E. Albert. (Está conforme o termo original). - O 
Direcfor e Emprezario- Theophilo Benedicto Ottoni. 
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COLLECt;Xo DAS LEIS DO IMPElUO DO BIUSIL. 

t8M. 

TOliO U. PARTE 2.• SECÇÃO 37.• 

DECRETO N.• 803- de 12 de Julho de 1851. 

Concetk o uso do uniforme dos Cirurgiõts do Corpo tk 
Santk do Exercito , aos do Corpo Municipal Pe1't11/Jmnte 
da Cárie , com o distinctivo cornspontknte aos O(ficiaes 
do mesmo C01po. 

Hei por bem conceder aos Cirurgiões do Corpo Mu
nicipal Permanente da Córte , o uso dos unirormes do Corpo 
de Saude do Exercito , com o distinctivo dos Officiaes do 
mesmo Corpo Alunicipal Permanente. Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocias da Juslili", o tenha assim 
entendido, e raça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em doze de Julho de mil oitocentos cincoenta e hum, tri
gesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ftlagestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinlw Maltoao Camara. 

DECRETO N. • SOA - de i2 de Julho de i8!Si. 

DctermiTIIl qUiles as peças dos processos crimes, que, atem 
das exigidliS pela Lei de onze de Setembro de mil 
oitocentos 1•i11te e seis, A riso de dois de Junlio de 
mil oitMentos trinta e cinco, e Decreto de nove de 
Março de mil oitocentos trinta c sete , 8110 obrigados 
os Juizes de Direito a (<1zcr subir cí P•·escnra do Poder 
11/oderador. 

Hei por bem , Usando da attribuiçiío que Me confer" 
o At•tigo cento e dois paragra11ho doze da Constituição, 



( 205 ) 

Ordenat· que, al•lm dos relatot·ios e copias dos libellos, 
cont•·m·iedadt~s e sentenças fJU<~ ,, em vi1·tnde do Artigo oi
tavo da Lei de onze de Setembm de mil oitocentos vinte 
c seis. Aviso do Ministet·io da Justiça de dois de Junho 
de mil oitocentos t1·inta e cinco e Decreto de nove de 
Março de mil oitocentos trinta e sete, são obrigados os 
Jui•es de Direito a fazet• subit· á Minha lmpet·ial Presen
ça , rcmc·Uão copias da inquirição das tf•stemunhas e in
fn•·mantcs, interrogutorios c t'CS)lOStas di.ldas pelo J url' nos 
respectivos processos. t~usrbio de Queiroz Coitinho Al"t
toso Camara , do Meu t:ouselho , Ministro e Secretario 
•I' Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenba enten
dido, e faça elf•cutat·. l'alacio do llio de Janeiro em 
doze de .Julho de mil oitocentos cincoent:1 e hum , trigc!
simo da lndt•pf'mlencia e do h~t)lrrio. 

tom a J\uh1·ica ele Sua 1\lngestadc o hnJtCI'OUhH'. 

Eusrbio ele f}uriro: Coifinlw Jlnllo.<o C/1111111"11. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

f81H. 

TOliO :!4. PARTE 2.• SECÇÃO 38,' 

DECRETO N. • SOá - de Hi de Julho de 1851. 

Crea o Commando Superior da Guarda !V acionai do Mu
nicípio da Ctirte , e dt'termilUl como ella 1e ha dt' or
ganisar :~ tanto para o serriço actiro, como para o 
da •·esert'a. 

Hei por bem , de conformidade com o titulo terceiro 
da Lei numero seiscentos e dois de dezenove de Setem
bro de mil oitocentos e cincoenta , Decretar o seguinte : 

At·t t. o No Municipio da Côrte haverá hum Com
mando Superior de Guardas Nacionaes, hum Cot·po de 
Cavallaria, hum Batalhão de Artilharia, e sete de Infan
taria. 

,\rt. 2.' O Commando Superior se compm·ã de hum 
Com mandante , hum Chefe d'Estado Maior, dois Ajudan
tes d'Ot·dens, hum Secretario Geral, hum Quartel-mestre, 
e hum Cirurgião-mór. 

Art 3.• O Corpo de Cavallaria se comporá de pra
ças alistadas nas Fregoezias do Sacramento, São José, 
Candelaria, Santa Rita , Sant' Anna , Engenho Velho, 
Gl01·ia , 14agoa, Inhatíma, ll·ajá, .TacareJlagmi, t::uupo Gl'an
dc , Guaratiba, c Curato de Sall!a Cruz. 

Art. h. • O Batalhão de Artilharia se comporá de 
praças das Freguezias do Sac.-.mento, São José, Candc
laria, Santa Rita, Sant' Anna, Engenho Velho, Gloria, 
Lagoa, Ilha do Governador e Paquetá. 

At•t. 6. 0 O primeiro Batalhão de Infantaria se for
mará com Guardas Nacionacs qualificados na Freguczia 
do Sacramento ; o segundo com os das Frcgnezias de 
São José, Gloria, e Lagoa; o terceiro com os da Fre
goczia da Caodelaria; o quarto com os das Freguezia de 
Santa Rita , Ilha do Govemador e Paquetá; o quinto com 
os da Freguezia de Saot'Aooa; o seuo com os das Fre
~nczins elo Engcnho Velho, c lnha1mu1; c o setimo com 
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os das Fregurzias de Irajá, Jacarcpaguá, Campo Grande, 
Guaratiba e eurato de Santa Cruz. 

Art. 6. • Cada lmm destes Batalhões, bem corno o 
Corpo de Cavallaria , deverão ser compostos de oito Com
J>anhias. 

Art. 7.• Alêm destes haverá mais tres Batalhões com 
a designação de primeiro , segundo e terceiro, tombem 
de oito Companhias, organisadas com Cidadãos alistados 
para o serviço de reserva. 

Art. 8. • O primeiro destes Batalhões se for·mará com 
J>raças pertencentes ás Frcguezias de São José, eamlc
laria , Santa Rita, Gloria, Lagoa, Ilha do Go1·crnador, 
e Paquetá ; o segundo com os das Ft·eguezias do Sacm
mcnto, Sant'Anna, e Engenho Velho; e o terceiro com 
os das Freguczias de lnhaúma , Irajá , Jacare}lngu[t, Campo 
Grande, Guaratiba e Curato de Santa Cruz. 

Art. 9.• O Commandaute SuJ~e•·ior, á vista do Mappa 
da Força das differentes Freguczias, nuu·cará á cada hmna 
o numero de pmças que deverá fornecer J>ara a ot-ganisa
ção do Corpo de Cavallaria c Batalhão de At·tilbaria. 

Art. 1.0.• O lugar das paradas de cada hum destes 
BatalhGcs serão o do primeiro na Praça da Constituição ; 
o do segundo no Largo da Ajuda; a do tet·ceiro na 1\ua 
I> i rei ta ; o do quat·to no Largo da Prainha; o do quinto 
no Campo da Acclamação ; o do sexto oo J..argo da Ma
triz do Engenho V cllto ; o do setimo na Freguezia do 
Campo Grande ; o do Batalltfio de Artilharia oo Largo de 
São Fmnisco de Paula; e o do Corpo de Cavallaria uo 
C:amJ>O da Acclamação. 

Os Batalhões da reserva terão as suas paradas o 
Jlrimeit·o oo Largo da Lapa; o segundo no 1\ocio Pequeno ; 
e o terceiro no Campo Grande. 

Eusebio de Queiroz Coitinbo Mattoso Camara, do 
Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Justiça, assim o tenha entendido , e faça exe
cutar. l'alacio do 1\io de Janeiro em quinze de Julho 
de mil oitocentos ciocoeota e bom, trigesimo da lndepeu
dencia e do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho lllattoso Camara. 
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t:OLLECÇÃO DAS LEIS DO UIPERIO DO BRASIL. 

i85f. 

TO!IO fh, PARTE 2.• 

DECl\EtO N.• 806-de 26 de Julho de 1851. 

Estabelece Rrgimento para ns Corrttons da ]•raça do Com
mercio do Rio de Janúro. 

Hei por hem , sobre Consulta do 'fribunal do Cornnwrcio 
da Capital do Impcrlo, Decretar o seguinte 

llEGI~IEYTO DOS CORRETORES DA PRAij.\ DO COMM•:RCIO 
DO IUO ])E JANEIRO. 

TITU.O 1::\"ICO. 
J)os Correlore.•. 

CAI'ITUI.O I. 

JJu 1wmrartio, su~f'nsão l' drstituirão dos furrrtorn. , e tlt(, 

imposiriio Ja.~ multas. 

SECÇÃO I. 

JJa nomcnriio dos Correlort·s. 

Arl. 1." Os f.orrelores d;1 P1·aça do IUn flt• .li!nrirn !-oito 
tia llfllllf'at;.oln do Tribunal do f:nn1nmrc~io dlt (:npilal do l111pcrio, 
Jn•la f4'n·m;t tlt~lcrminadõl IIOS A rls. 36, 37, :18 , :m r. f1.0 do 
4:odigo Commercial. 

Os Corretores actualmentc existentes são obrigados a rc
gistmr os tilulos da sua nomeação no referido Tribunal ; c a 
prestar o juramento determinado no Art. 38 do sobredito Co
digo , dentro de quinze dias contados da publica~fio do presente 
Uc-gimcnlo, pena de suspcns:1o do seu officio. 

Art. 2. • Hawrá na Praça do 1\io de Janeiro trcs clas.<cs 
de Corretores , a saber : 

f. • De fundos puhlicos. 
2. 4 De na\'ios. 
:J... J>e mercadorias. 

1\"ão exr.cdcrá de dez o numero dos Co1'rctores de fundo:-0 
puhlieos, de Oito O dos de llal·ios, C de dez l' rios rlf~ IJICr· 
•·adorh1s, 
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Este numero pode ser augmcntado ou diminuído Jtdo fio
vemo, sobre Ctmsulta do Tribunal do Conuucrcio (At't. 67 do 
Codigo) segundo exigirem as necessidade commerciat•s, mas no 
caso de rcducç:ao, esta só poderá ser levada a e!fcito á pro
porçno <Jue houver vagas. 

Art. 3.' Cada hum dos Corretores de fundos publicos po·cs
tará hmna Oant;a de dez contos de réis , c os de navios de 
c-inco contos de rúis, c os de mercadorias de cinco contos de rl•is. 

As ctmmtias drstas fianças podem soJTrcr alterac;-i'io c nola 
fixac;nn , smnprc que o Uovm·uo assim o resolver, sobre Consulta 
do Tribunal do Commercio. (Codigo Commercial Art. 41). 

A liança será prestada 110 cartorio do Escrivão dc> Juizo 
Mnnieipal e do Commercio do domicilio d<> Corretor. (Codigo 
t.:onnncrcial Art. 41). 

Art. r..' Os Corretores, !fUe nccumularcm o serviço de di
,·m·sos ramos de corretagem , sUo obrigados a prestar sopnra
danu~nlc a fimu;a corr~tnmdcnlc a cada hum dos ramos de 
COfl't\tagem que exercerem. 

Art. 5.' Em lugao· de fiança será o impetrante admittido 
a ch~positat' nu Tht!SOUI'O l)ul.llico a importrmcia delta em 
dinlu-im nu apolices da Divida Publica pelo valor real t(IIC 
'"tas tive.-cm ao tempo do deposito: das apoliccs receberá na 
Caixa d' Amorlisação os dividendos de juros, c do dinheiro o 
juro annual, que o mesmo Thcsouro Publico marcar, pago 
scmcslralmenle. (Codigo Commcrcial Art. 42). 

llc livre ao proprictario das apoliccs substituir o deposito 
JWia respectiva quantia em dinheiro, ou mesmo pela fiança, 
liO(!IIIJH'C que o julgar cmnenienlc. 

Ao-t. ü. • No caso do deposito de apoliccs da Divida Pu
blica , o Sce~·ctario do Tribunal do Commcrcio requererá á 
Junta Administrativa da Cah.a d'Amortisaçilo, que ordene <JUO 
se fa~ão nos livms compcttmtcs os devidos assentamentos ou 
averbações, para 1111e as apoliccs depositadas não 1H>SI!t1o ser 
to·ansfcridas, mn ttnanlo subsistir o deposito. (Ao"!. 15). 

At·t. 7. o O deposito , ou seja um dinheiro ou em apoliccs, 
serã fOnset'\'ado clTcctivamcntc por inteiro, e por clle serão 
pagas as multas em que o Corretor incorrer , e as indcmni
saçõcs a qnc for obrigado , se as não satisfazer immcdiatamcnte, 
!(Ue nellas for condemnado ; ficando suspenso em quanto o 
deposito não for preenchido. (Codigo Commercial Art. 43). 

Art. 8. • No caso de morte, fallencia ou aosencia de al
gum dos liadm·cs, ou de se terem desonerado da fiança, por 
fórma legal (Codigo Commercial Art. 262), cessará o officio do 
Cm..-ctor, em quanto nno pt·estar novos fiadores. (Codigo Com
mm·cial Art. 41•). 

O Corretor, que nfto reforçar a fiança , ou niio preencher 
o deposito dentro de Ire~ mezcs t•ontados da data da suspensão, 
seni dt•stituido. 
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Art. !l. o Os Col'rt•lores são nhi'ÍKa•los a l'Pf.(ish·;u· na SPt'l'l!
laria du Trihnnal do Cnmmcrrio, alú o dia Hi th~ Julho, n 
rnnht•tlimento do pagmnenlo do imposto annual, que rur tlelca·
minado por I~ei ; pena de suspensão : e os que o nüo aprcscn
tart~m até o Hm do ultimo mcz do pl'imcim trimestre financeiro, 
Sl'l'ào destituídos. 

Al't. 10. O oficio de Corretor he pessoal, e não JM"IIIe ser 
substituído; p1•na de nnllidade dos actos de cm·retagcm t(UC tOrem 
pmtkadns pelo snb.;t.itulo. Toda,·ia scní pcrmittido aos Corrc
tnrt•s, no raso nnico de mnlt~sli:~ adttnirida depois da sua no
tnca~;.fio, cxt•rt~cr as funcçücs du seu officio por lia de pessoa 
por clll!s nomeada e approvada pelo Tribunal do Cummcrcio, 
CfliC reuna as condi~f.es uccessat·ias para poder ser Corretor, 
IH'cst~riptas nos Arts. 37 e 39 do Codigo Cornmerd;.ll; ncando 
o Corretor solidariamente respons;n,cl por todos os netos tlUC 
l'SSa pessoa p1·atkar, corno se por dlc proprio praticados fossem. 

Art. tt. A nr.nhum Coneltu· he pc1·mittido abando11ar o 
et~rr-icio dn stm officio sem cmnmunical' previamente ao 'fri
bunal do Commercio a sua resolução, e fazer immediatamcnte 
entrega de todos os livros e mais p.1peis pertencentes ao seu offlcio 
ctn SN'I'etnrio da Junta dos Corrl'lm·es, qne os rcmcltcrtí sem 
tlt~lliUI'U , no St•t·retarin do Trihmml tio Cununt>rcio. 

Art. 12. \-a{tando algum oHicio de Corretor JlOf outro 
qualquer titulo, o Escrhão do Juiw do Commcrcio do domicilio 
deste procederá immediatamenk• á arrecadação de todos os livros 
c papeis pertencentes ao officio que \'agar, e ao exame do es
tado em que se acharem, na pr<'sença dos partes interessadas 
e de duns testemunhas, e de tudo fará remessa ao Tribunal do 
Commcrcio, nn fómm dctermiuada nos Arts. 65 e 66 do Co
digo Commm·cial. 

Art. 13. O T•ibunal do Commercio, logo que receber os 
livros e mais popeis mencionados nos dous Artigos antecedentes, 
procederá, na primeira Sessão, no exame do estado t•m tfUC se 
acharem , c deste se lavrará COIIIJit•t.enle auto nos prop1·ios livros, 
que scrc.i cncorp<wado na neta da uu•sma Scsso.lo. Depois do t'efcrido 
exame serão os ditos livros mandados gua•·dar no Archh·o para 
scrc1n entregues ao Corretor, que for provido no oJDcio vago. 

Art. H. A vogo de qualquer officio de Corretor será man
dada nnnunciar pelo Tribunal do Commcrcio no jornal da pu
blicaç..1.o dos seus nnnuncios. 

Art. 15. O deposito que houver prestado o Corretor, a 
quem pertencia o omcio vago, continuará por tempo de seis 
mezes contados da data da sobredita publicoçao: e só poderá 
ser levantado á vista de documento lego! do Tribunal do Com
mm·cio por onde conste que não pende contra elle reclnmaçllo 
alguma. 
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Sf:CÇÃO 11. 

Da sll'Prllstio , c destillciçõo dos Corretm·cs, e da imposição 
das nmltas. 

Art. 16. São competentes para multar, suspender c des
tituir os Corretores, nos casos em que estas penas sllo appli
cnvcis : 1. o o Tribunal do eommcrcio, com recurso para o Conw 
sclho d'Estado, no eiTeilo delolntivo somente nos casos de sus
]~nsclo c imposic:lio de multas, e em ambos os etreitos nos casos 
de deslituiçilo (Codigo Commcrcial Art .. 59, n.• 3.' e Regula
mento dos T•·ibunacs rlo Commcrcio Art. 18, n. • 6) : 2. • as 
J usti•:as ordina•·ias, que conhrcc•·cm de causas de perdas c damnos 
intr-nladas contra Cnrrctorcs nos casos dos A•·ts. 51, 53, 5Zi, 
5H, 57, 58 o fi3 do Codigo Cornmercial, com rt.·curso para n 
Jlc•lação dn distric:to, nos rcfcri.ios riTe-Uos. 

A con<lmnnação em perdas e dnmnos .,; p(ode ter lugar pelos 
JH<>ios ordinm·io!1i . 

• \ri. 17. O Tribunal do f.ommcrcio prOt"edc á imposit;ã() 
d;1s p~nas !<OOhi'Niilus: J ." oOiciaJmentc: 2.0 sobre denuncia da 
Jnnla dos Currt•lores: a. o sobre pt~lição de parlí'S. 

J\rt. JS. Constando ao Tribunal por documentos, ou por 
outra algumn fc'!rmn segura , que algum Corretor tem prati
cado on d('ixado de praticar algum aclo pelo qual possn ha\'N' 
lugar a imposição das penas sobreditas, mandará autoar pelo 
Olfidal maior da Secretaria os ditos f'locumentos, ou a copia da 
ada da ~f•sso"io por onde ronstar qnc o neto l'he;:con a seu conhe
drn<'nlo, com as diligrndas a que julgar conveniente prOCf'dcr: 
sendo os autos conlinuados com vista ao Dfoscmbargador Fiscal: 
c este, achando fJHC o procedimento plKic ter lugar, reduzirá a 
Artigos a mat.eria da nccusat;fto. 

Sobre o oRicio do Desembargador Fiscal mandará o Tribunal 
responder o C :nrrctor no termo de cinco dias improrogaveis; c 
se este JM"Iir tempo pal'a pro\'ar n sua defesa lhe conredcni 
tiPz dias lambem improrogavcis. 

Art. Ul. St~ dentro dos cinco dias o Correlor naf'la rcs
ponclcr, Sf'r;í o processo julgado na i. • Scssiío do Tribunal com 
a presença do Dcscmbnrgodnr Fiscal , segundo a prO\·a constantr. 
dos autos. Se port-m o Corretor prodnzir sua defesa e pedir 
tempo para a prom, findo o termo que lhe for assignado para 
•·sta, com proYa ou Sf~m e lia , scriío os autos continuados com 
,-ista ao Corretor por 5 dias para allegar, e em ultimo lugar, 
ao Uesembar~ador Fiscal para oRiciar, o que se lhe oiTereecr: 
c findos os referidos termos, que serRo improroga,·eis, scní o 
Jll'ocesso julgado na primeim Sessão do T1ibunal, que o Prc· 
sidcnlt' th'signar. 

A ri.. 20. ~os f'a~os do procCssn ter lup;ar sobre denuncia 
da Junta dos Corr('lorcs ou tlf' (lCiiçiío de partrs, autoadas 
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estas, se procederá em tudo pela fórn1a determinada no• Arti
gos antecedentes , com a unica dilferen(.a, de que á Junta 
dos Corretores , ou ás partt'S queixosos se conccderno os mt>smos 
termos, que se concederem ao Corretor, para contestarem a 
resposta deste, c para pro\'arem a sua 9ucixa ou denuncia , 
• allegarem a Rnal , e sobretudo officiara a Rnal o Desem
bargador Fiscal. 

Art. 21. Em semelhantes processos servirá de Escrivfto o 
Official maior da Secretaria do Tribunal: as testemunhas , se 
as houver , serão inquhidas na prescm;a deste pelo Desembar
gador Fiscal , e pelas partes ou seus Admgado,, A defesa e 
as allegtu;õcs ser-do escriptas nos autos: os termos rmra cou
testm· c allcgar principiarão á l'orn•r desdr o dia em lflle os 
autos forem continuados ús Iltll'les, c os da pront , da data 
du intimação do dt~spacho do Tribunal ás Hll'Sillas J'artrs. 

No caso de recurso J181"8 o Conselho d'Hstado, subirão os autos 
m·iginaes, ficando traslado autlu~nlico na Secretaria do Tribunal. 

Art. 22 As sentenças que condemnarcm os Corretores em 
multas serão executadas no Juizo Municipal do domicilio dos 
executados: as de suspensao ou destituitDo serno mandadas 
intimar pelo 'l'l·ibuual do Connnt•rcio por •·ia do l'orteii'O do 
mesmo 'l'ribunal, c sobre cllas :-;e não admiltirão embargos do 
executado, cxct'pto de terceiro, quanto ás multas. 

CAPITl'LO 11. 

Das {UIICfÕts dos Corretores. 

Art. 23. O Corretor póde intenir em todas as conven
çi!es , traosacções e operaçi!es mercantis ; e os actos por elles 
praticados , sendo pro .. dos por assentos regulares , extrallidos 
dos seus livros, tem fé publica. (Codigo Commcrcial Al'ts. %5 
e 52). 

Art. 2~. As pessoas que exercerem allribuições pi'Oilrias 
do oficio de Corretor de qualquer classe de corretagem , sem 
titulo competente , fóra dos casos exceptuados no Art. 29 , sof
rrorno , alêm da pena criminal imposta no Art. 137 do Co
digo Criminal, homa multa correspondente ao triplo do valor 
da corretagem, que l10overem percebido , e os seus actos nao 
terno mais forç.a do que os de simples mandatarios. 

Art. 25. Aos Corretores de fundos publicos compete: 
1. • A compra , venda e transferencia de quaesquer fundos 

publicós nacionaes ou estrangeiros. 
2. • A negoeiaçlo de letras de cambio, e de quaesquer em

prestimos commerciaes. 
3. • A compra e venda de metaes preciosos, cumulativa

mente com os Corretores de mercadorias (Art. 27), c a cotaçao 
de seus pre.;os. 
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Art. 26. Os nmdos publicos nacl~ ou estrangeiros, 
bem como as acções de Companhias reconhecidas pelo Governo, 
podelilo ser negociados á vlsta ou a prazos, com tanto que a 
operaçfio seja legitima e real. A simulaçllo por parte dos Cor
retores será punida com as penas impostas no Art. 51 do Co
digo Commercial. 

A transacção sobredita será considerada legitima c real , 
se, no tempo em que for feita, o; títulos que llzerem objccto 
della pertencerem verdadeiramente ao vendedor. 

Mt. 27. Aos Corretores de mercadorias compete privati
,·amentc a compra e venda de quaesquer generos e mercado
rjas, c a de mctaes preciosos cumulativamente com os Corre
lot·cs de fundos publicos (Art. 251, c a cotação de seus preços. 

Art. 28. Aos Corretores de' nados compete : 
1.' A compra c moda de navios. 
2.' Os fretamentos, a cotação de seus preços e os carrega

mentos. 
3. o A agencia dos seguros de na\'Íos. 
4." Servirem de Interpretes dos Capitães de navios perante 

as Autoridades. 
5.' A traducçüo dos manifestos c documentos, que os Ca

pitães ou Mestres de embarcações estrangeiras tiverem de apre
sentar para despacho nas Alfandegas. Estas traducções, bem como 
as que forem feitas por Interpretes nomeados pelo Tribunal do 
Commcrcio, terão ré publica ; sal,-o ás partes interessadas o 
direito de impugnar a sua falta de exaclidilo. [Cod. Commerc. 
Art. 62). 

Art. 29. Fica entendido que he permittido a todos os Com
merciantcs , c mesmo aos que o nAo forem, tratar immedia
tamente por si, seus agentes e caixeiros as suas negociações, e 
as de seus committentes, c até incnlcar e promover para ou
trem ,·endcdores c compradores, com tanto que n inlervcnÇIIo 
seja gratuita, em todo c qualquer gencro de transacção com
prchcndido na disposiçllo dos Arts. 211, 26, 'íf1 c 28. 

Art. 30. Os Corretores desta Praça cobrarilo de commissllo 
o seguinte: 
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OIJECTOS. I UGl o .... o I 0181.8.'' AÇÕEs. 
COMPBJ.DOB, VBNDI.DO&, 

'polices da Divida 
t por 0/o• · ~por ., •.. Sobre o valor elfectivo. Publica •••••••••• 

A~ deCompa-
18000 •••••• 11000 ••••.• Cada buma • nbias •.••.••••••• 

!letaes ••••••.••••• t por . , •.. i por . , ... Sobre sua importancia 
em dinheiro corrente • 

Letras de cantbio ••••••.•••.•..•. 1 por . , •.. Idctn. 
Ditas de desconto I 

até 4 ntezes ••••••.••••.••.•.•• t por "lo 
Ditu de desconto I 

até 8 ntezes, ••••••••••.•.•••.• -} flUI' "lo 
Ditas de desconto 

até t:2 1nezes .••• ············· 7 por "1. 
Ditas para mais de 

12 ffiCZL'So.,, ,, • , ............. . . . . . . . . . . . . . GonCor1ue con~eução 
mutua. · 

Generos nacionaes 
de exportll(!ão. 

Assucar .•.••..•.•• ~por . , •.. j flOl' % Sobt·c sua imJ)Qt·t..anciõt • 
café ••..••••••••.••.•..•••••••• 10 I"S.flOI'al', 

COUros •••••••• •••• ; por •J ••. 
Outros quaesquer 

generos •• •. • •••• t por ., ... 
Gemros estrangei-
ros de importa-
ç<1o e de reexpol'-
ção. 

Venda de navios ••• 
Fretamentos de di- ············· 2t POl' 0

/ 0 

Pagos pelo proprietario tos •••••••.•..••• ............. :l~ (>Or 0/o 
ou consiro~atario so-
bre o va or do frete. 

Agencia de s:71uros. TI pm· 0fo· o·············· rago pelo s~ur:ulo. 
Traduzir nmni cstos hROOO ••••• ...... " ...... l'agos pelo proprietario 

ou consigna ta rio, pot• 
cada huma das tt-es 
primeiras paginas, e 
28 por cadã huma das 
~uintes, nunca ex-

endo a lmportan-
cia toda a mais de 40J. 

certid&!s, nlo ex-
cedendo as cota-
ç(les a mez •••••• 

ExCedendo as (lOta-
28000· •••• .............. Cada bum.'l • 

çOes a hum mez. ;sooo •.••• .............. Cada huma • 

Art. 31. Nenhum Corretor poderá augmentar ou dhni
nnh· qs r.ommisSt1f!s on cm·n~l.aJIN1S ma 1'r.:1das no A ri. :JO. sub 
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pona de hum a seis mez.s de SUipemiw, e de multa de 
cinco a dez por cento da Dança prestada. 

Art. 32. O Commerciante que entregar ao Corretor co
nhecimentos ou notas de generos para vender, ou o Incum
bir de quaesquer outros negocias em tempo determinado, ulo 
pn<lení realisar os mesmos ncgocios por Intervenção de outro 
Corrdor !:'1'111 t~r decisão do primeiro com quem tratou, sob 
fX'na olo pago r a este a corretagem correspondente como se a 
oprraçno fosso pot· intervençfto dolle ultimada. 

O mesmo te.·á lugar, quando qualquer Commerclante, 
tendo recebido de hum Corretor a noto do desempenho de 
alguma commlss&o de que o houver encarregado, deixar de 
ultimar o negocio por sua intervençllo por lhe nao agradat·em 
as condiçOes , e o rler a rcalisar particularmente ou por in
tervençlo de outro Corretor, com as mesmas partes c iguacs 
r.ondiçõe<, dentro dos primeiros tres dias seguintes; e pro
vando-se I(UC houve dolo para fraudar o Corretor , será o 
f;:ommerdantc obrigado no pogamento do decuplo da correta
gem que serio de1·ida. 

Art. 3:3. A incumbrncia de qualquer negociação feita a 
hum Corretor, PntendP-~f' Onda no mrsmo dia, salvo convençfto 
~m rontrnrio. 

C,\ l'ITFJ.O 111. 

/Ja Juntn dos Corrr:torts. 

A r!. 3'1. Haverá h uma Junta composta de cinco Corre• 
torcs , dos quae; Ires pertenoorao á classe de fundos publicos, 
eleita aunualmente pelos Corretores de todas as classes, por 
maioria absoluta de votos dos que se acharem presentes. 

Art. 35. A elei~ao oerá presidida pelo Presidente da 
Junta, senindo de Secretario o da mesma Junta, o qual em 
livro privntivanwntc destinado para este fim , escreverá a com
petente a<'ta, que será assign34Ja por todos os votantes. 

Na falta do Presidente, prP..sidirá o r.orret.or rnnis anl ig'' 
na ordem das matriculas. 

Art. 36. 0• ~l~mbros eleitos para compor a nova Junto 
elegerao d'cntre si o Prrsidcntt>. St~~~retario e Thcsourriro da 
mesma Junta. 

Art. 37. A Junta servi Pé por hum anno; mas os seus 
Membros poderio ser reeleitos. 

Art. 38. Nenhum Corretor poderá eximir-Se de ser Mem
bro da Junta sempre que ror eleito; salvo por molestia grave 
e continuada , provada perante o Tribunal do Commercio , 
que resolverá a respeito como entender justo. 

N&o hc porêm obrigatoria a aeceitaçllo no caso de reeleiflo 
antes de passar hum anno de iatervallo euh·e o serviço da 
antecedente e a nova nnmr.aa;fto 
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O CorrcLor que fóra dos t.lous \referido& caso;, recusar o 
cargo da Junta para que for nomeado, pagará h uma multa 
de 5001l!l a 1.0001l!l, e se, sendo intimado pelo Tribunal do 
Commcrcio para que sirva , continuar a reeusar-se, será des
tituido do seu omcio. 

Art. 39. A Junta poderá deliberar sempre que se achar 
presente metade c mais hum de seus Membros: os uegocios 
serao decididos por maioria absciuta dos votos presentes: no 
caso de empate o Presidente tem voto de qualidade. De todas 
as ddiberações, que se tomarem em Junta, devemo lavrar-se 
as competentes actas no livro mencionado no Art .. u., assigna
das por todos os Corretores presentes. 

Art. 40. A Junta actual Ol'ganisará com a possível bre
vidade o seu Regimento interno, que submetterá á approvaçDo 
do Tribunal do Commercio. 

Art. 41. Compete á Junta dos Corretores : 
1. • Entender sobre todos os Corretores, a fim de que •• 

contenhAo nos limites de suas funcções legaes : podendo exa
minar , sempre que o Julgar necessario, os seus livros, pre
cedendo autorlsaçllo do Tribunal do Commcrcio. ( Codigo Com· 
mercial Art. 50). 

2. 0 f:cnsurar os actos dos Corretores qut~ parcn~rem irn·
gulares, c levar ao conhecimento do Tribumrt do Commcrc.io 
aquelles que contravierem a disposiçlo das Leis commerciaC's , 
do presente Regimento , ou do interno dos Corretores, e as 
queixas das partes que lbe forem presentes, com as infor
ma(tH-s necessarias para conhecimento da verdade. 

3. • Fiscalisar, que nenhum individuo sem titulo legal se 
intrometia nas runcçõcs de Corretor , promovendo contra os in
fractores pelos meios competentes a applicaçao das penas im
postas no Art. 2\. 

4. • Decidir as cont.esta•;ões que se suscitarem entre os Cor
retores relativamente Hl) exercício de suas fmicções, com rr
eurso para o Tribunal do Commercio. 

5. • Propor ao Tribunal do Commercio tudo o que julgar 
conveniente á boa execuçlo do seu Regimento interno , c as 
diWculdades, que encontrarem na execuçllo do Cod!go Com 
merclal e do presente Regimento. 

6. • Cotar ou lixar diariamente, ainda quando se nao tenha 
reunido a metade e mais bom de seus Membros , á vista .das 
notas de todos os Corretores , o preço dos cambios , fundos 
pnblicos, descontos, metaes preciosos, fretes e merendarias 
prlncipaes ; nlo só dos que actnalmento estão em uso de se
rem cotados, mas mesmo de quaesquer novos effeitos, mer
cadorias, ou papeis de credito, que possDo apparecer no mer
cado, qne dêm lugar a consideravels nnsacções, e que por 
sua natureza st'jlo suS(cpliveis de estabelecer hum pro·ço. e 
curso rcgulor. 
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A1:t. r.2. A casa da l'raça do Commercio he o unicn lugar 
r,ompetcnte para a i'euniilo dos Corretores. 

Chegada a hora de fechar-se a dita Praça se reunirlo nella 
todos os Corretores eom os Membros da Junta para o fim de 
verificarem c cotarem os preços das transacções do dia pela 
fórma sobredila. 

Art. 4:1. Os preços que (orem cotados, deverão ser Jan
~ados em lh·n• para t·ssc fim privativamente destinado, com dc
dnrac;iio dn maximo «~ do minimo dos mesmos preços obtido 
lli'liJIIrllc dia. 

lluma wpia authenlica das· cotações que se lançarem no 
rrrr>rido lino, a~signada pelo Presidente da Junta e pelo Sc
~:rr>tario, será publicada na folha OOicial do dia seguinte, pena 
de suspensc1o, c de huma multa de 1~ a 200:11>, que sertí 
duplicada nas reincidrncias. 

Art. H. O lino das actas e registro dos preços correntes 
sorá rubricado por hum dos Deputados do Tribunal do Com
uu~rr.io, a qumn t~oubcl' por dist•·ibui..-llo, c findos serão re
mrlt idos ao St•crPtario do Tribunal do eommcrcio para alli se
rem ardli~Ados. 

Art. 45. O Jtrcsidcnlc da Junta rcmrttcrtí semanalmente 
o boletim do curso do cambio , e fUndos pnblicos ao Presidente 
do Tribunal do ·rhesouro Publico Nacional , e ao Secretario do 
Tribunal do Commercio, accresCentando no que rcmetter a este 
n preço dos mais gencros , c clfeitos cotados durante a semana , 
'"'"" de suspeusno, e de h uma multa de 100ltb a !OOlfll, que 
S(•ní duplieada nas reincidenciai. 

Art. 40. A Junta he responsavcl pela cxaclidiio dos preços 
t·oladns debaixo das penas impostas no Art. 52 do Codigo Com
mrrcinl: mas se for induzida em erro pelas notas de algum 
COJ'f'dor , as n~rl'ridas pmas recahirão somente sobre o Cor~,"Ctor 
(Jtle houwr assiguado a nota com preços falsos. 

Art. 47. Os Corretores e o Secretario da Junta perceberão 
flf'las cr•·t.idC>es IJIIC passarem, os primeiros para si, e o S("_gondo 
mdade para si , c outra metade para a caixa dos emolumentos 
fio Tribunal do Commercio, os emolumentos marcados no 
Art. 311. 

Art. 48. Todas as multas que nlio tiverem applicaçllo es
pecial neste 1\egimento, cntrariio I'ara a caixa dos emolumentos. 
elo Tribunal do Commercio. 

Art. &9. As disposiçlles do Art. I." comprehendem os ln
lcrpretps do connnercio. 

Os mesmos Interpretes perceberão pelas traducções que fi
zemm , c certidõe-s dellas que passarem, os mesmos emolumentos 
'I"" fi"ão flxndo> para os Corretores no Art. 30. 

EnSf•bio de Queiroz Coitinho 1\lattoso Csmara, do Meu 
r:onselhu, Milli<tro c Secretario d'Est&do dos Ncgocios da Jus-
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üça, assim o tenha entendido c raça cxccutat·. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte c seis de Julho de mil oitocentos cin
coenta e hum, trigeslmo da lndependencia c do Jmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua lllagestadc o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camm·a. 
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----------------------GOLLECÇÃO DAS J.EIS 1>0 IMPERIO llO BRASIL. 

1851. 

TO:UO lb. I'AUTE 2." SECÇÃO AO.• 

IJEI:RJnO N.• 807- de 27 de Julho de 18ál. 

11 mula obtu~rrnr na Praca do C nmmerdo da P1·m:incia 
da Bahia o llqJhnt·•;to pam o.< Corrl'lorrs da do 

/Uo dr Janriro . rom algmlutli altrrnrões. 

Hei JlOI' hem Ordc•nal' que. na P•·aça do Commercio 
da Pro,·incia díl U:thia • sr nhsen-'P o ftf>gimento expedido 
para os Corretores da do Uio de Janeil·o , com as se
guintes allet·ações : 

1. a Os Corrr.IOI'CS de (~i.Uia hnma das II'CS d;~sses não 
excederão de quatro. 

2.• Os CoJTetores de fundos Jmblicos JH"estarão fiança 
de St!is contos de réis, os de navios de quatro contos 
de l'éis • e os de mel'cadorias de quatro contos de réis. 

3. • Os Cnr1·etores da dita Praça cob1·arão de com
missão o seguinte : 

Acçõ<•s de di•·ida pnhlica .. 
llitas de comp"nhias ..... . 
Metaes ..••......•... , , .. 
Letras de cambio e de tena. 
(iencros de cxport~1ção .•.. 
Ditos de importação, e re-

exportação .•.......... 
Venda de navios ... · ..... 
Fretamentos ditos .....•. , 

Agencia de seguros ...... . 

'/i pnr "/,, 
'.'... » 
I /.j )) 
'/s » .,l )) 
'I~ ,, 

2 '/, )) 
2'/,. )) 

,'Pago )leio vende-

\ 

dor sobre o va
IOJ' eiTcctivo ; 
salvo qnalquet· 

(

. estipula_çfio em 
contnrao, ares-
peito de quem 
de•·a pagar. 

S Pago Jlelo segn
~ rado. 

j 



Trnducçào de manifestos .. 

Certidões não excedendo as 
cotações a mez •....... 

Excedendo as cotações a 
hum mez ...•.......... 

li;;'tOOO 

2.)'/JOOO 

h.'f!;OOO 

Pagos pelo con
' signatario , pm· 

cada hnma das 
tres twimeiras 
Jl8ginas, e 2:t/J 
por cada huwa 
das seguintes , 
nunca exceden-

1 do a importaneia 
\ total de AO!/P 

Cada huma 

Cada huwa 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do 
Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Justiça , assim o tenha entendido , e faça exe
cutar. Palacio do !tio d" Jancit·oem ,·inte sete de Julho de 
mil oitocentos cincoenta c hum , trige!limo da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ertsebio de Queiroz. Coitinlio !llattoso Camara. 



COLLEC(;ÃO DAS LEIS DO UIPERIO DO BRASIL. 

i Si> I. 

fOllO 1!1. PAUTE 2. • SECÇÃO ft1, 0 

HECHETO i\." SllH - de 28 de Julho de 1851. 

.l/mula nÚ!WITtll' ua l,ra(ll rlo Cmnmerrio da Prm~inria 
d(' Pn·1wmbucn o llt•gimtnlo para os Corretores da 

tfo /lio tle Janeiro, f·om ttlgumtui alterações. 

Hei JlOt' hem Ordenar <JUe, na Praça do Commercio 
da Pro,·i ncia de Pernambuco , se obser\'e o Regimento 
expedido para os Correlorcs da do Rio de Janeiro, com 
as seguintes ;1lte1·ac;ões: 

1. • Os Cot't'ctorcs sm·ão gemes para todos os ohjeetos 
que pertencem as tt·es classes de Corretores esuibeleci
das no Rio de J«neiro; e haverá até cinco. 

2. • Os ditos Corretores prestarão fiança de dez contos 
de réis. 

3. • Cohrorão os mesmos Corretores , de commislllo , 
o srgninte : 



-----.-----.---.-----------
no c.mu- oo VF.N~ I 
PR.\DOR. DJmOR . 

. \polkPs da divida pu-
blica ....•....•.... 

. \ct:ftr,s de companllias. 
:\fd;U'S pi'PI'ÍOSOS ••••• 

1 poro/o.,, .... , 
1 )) ... o •••• 

~ )) 

l.dras de c·amhio ............. ~por"/, 
Uitas da Pra4;a, alt'• 
hum a uno . • . . . • • • • . . . . . . . . » 

!Ji!;~:~por!IHiisde hum 
;'I \i lO, •••••••••• , •.• , , , • , •.•••• , ••• 

t inm':l'os nadonaes de 

ous~o:n , .. \ ~.:iJt·:~. 

Sobre o valor cfTcl'li\ o. 
JdCIIJ . 
Sobl'c sua imporlmu:ia 

em nmt•da r.nrnml~>. 
ldt'lll. 

Idem. 

Conformtl a l'tniH~It\'iitl 
mutua. 

nplll'l<H;üo .•..•••.. l poro;,, ........ Sobre sua imporbm-

Oiios estrangeiros de 
impurlat;ão ................. ~por " .. ·n 

\'cJHI~l dn u;uios ............. 1 11 

FretnnH'lllu de llil\ios. . . . . . . . . >l 

Agencia de Seguros .•.....•... r{- » 
Tradueçãodc manm~s-

t ns. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . !')~UOO 

i;q I hltli·:; . . . . . . . . . . . '2~00U ....... . 

l>itJs. • . . . • . . . . . . . . . '~·~000 ....... . 

cia. 

Idem. 
ldt~m. 
ldma pelo prnpricla

rio ou consignalari~, 
sobre o \'alot·dofrct~. 

Pago pelo st•gurndo. 

]lagos pelo propricta
rio ou consignatm·io. 
por cada huma das 
ti'Cs lJI'imciras pa~i
nai, c 2.~ por cada 
hmna tias st·~uinles : 
nunca t•:xt~Ptlc~ndo n 
i111porlancia tntnl :t 
mais de 40!ffl, 

•~nela h uma, não cxcf'
dcndo ao hum mcz 
a cotação. 

Excedt•ndoa hum ffit:"l. 

ft.n A Junta de Corretores será de trcs Membros, a 
saber: Presidente, Sccrd;.u·io ~~ Thcsourciro , escolhidos 
pelo Tribunal do Commct·cio. 

A ,Junta só poderá tlclihcrar (menos para as cora
ções dim·i<ts) , achundo-sc completa. 

Enscbio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , do 
~~~~n Conselho , Ministt"o c Scrn~lario d'l~stado rios Nego-
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cios do Justiça , assim o tenba entendido, e faça executai'. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e oito de Julbo de 
mil oitocentos cincoenta e bum, trigesimo da lndepen
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua alagestade o Imperador. 

Eusrbio de Queiroz Coiti11fzo lllattoso Camara. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

i851. 

TOMO 16. PAliTE 2.' SECÇÃO 62.• 

DECRETO N. • 809- de 30 de Julho de 1851. 

Reune o Termo de Santa Cruz ao de Imperat•·iz, fia 
Província do Veard, sob ll jrtrisdicção de hum Iuiz 
Municipal, que accumularti as {wzcrões de Juiz de 
OrpMos, c marcll o respectivo ordenado. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. O Termo de Santa Cruz, ora creado 

na Província do Ceará, fica reunido ao de Imperatriz 
sol> a jurisdicção de bom Juiz Municipal e de Orpblos, 
que terá o ordenado annual de quatrocentos mil r~is, e 
nesta parte revogadas as disposições em contrario. 

Eusebio de Queiroz Coitinbo Mattoso Camara , do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça , assim o tenha entendido , e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Julho 
de mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da lode
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Jllattoso Camara. 



( l!2ú ) 

GOLLECÇÃO DAS LEIS DO IIIPERIO DO BRASIL. 

18M. 

TOMO fh, PAllTB 2.• SECÇÃO U.• 

DF.CIIETO N.' 810- de 4 de Agosto de tRá I. 

t:rea o Commmulo Supn'ior dal Guardas 1\'~~t·ionaea d4J 
r.;dalk do Recife , Capital da ProllÍfleia Ih l'm~t~mlntco. 

llei por bem Deaetar o seguinte : 
Artigo Unico. Fica creado o t:ommilndo Snpt•rior du·' 

Guardas Naeionaes da Cidade do Recife, t:nt•ilnl da Pro~.; . 
l'incia de Pernambuco. ·; . 

Eusebio de Queiroz Coitioho Maltoso r:nmnra. o lo MClt 
Conselho, Ministro c &:crctario d'K,tuolu olo< :\e;:•••·iu~ da 
lnstit·R, o lenha assim cntc11tlido, c r.1~11 ""''''''"•' Pa·· 
i•:l'io ,In Rio olt> Janeiro em quatro tlc Aguslu olo· tnil oi~ 
reul<>s rinrocntn r hnm , lrigcsimo da lrull!JICUtl<•ndn e do· 
~~· . 

. '',-'. 
Cnrn • lluhrira ~r Sua »ngt•stmlc n lmJU!raolnr. 
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C.OLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. .· ' .. , -, -~ ~ 

lSól. 

'Í'UMO 11J, SECÇÃO lJ4,• 

mnn;To N.• 811- de 13 de Af!OSto de tSãt. 

Cotu:ede a Jar.•1- Bo~uon prmlegil> e:ultui"" por des: 
nmws para o fabrico dM carrinho• de dtuU rtida8 

que inmuara. 

Tornando em Considcrnçilo o que !te representou Jac
qucs J~mrbousson, pedindo privilegio orclusivo por dez nonos 
pura o f.1bri<•o dos cnrrinbns de duas rodtls, que invcnlnro , 
e c•jn Uiutidn npt·csenta: Hei por bem, do conformidade 
rom a Miuha Imperial l\csolU\'i!O de vinte c quatro do 
Jlllssnclo, tom:ula sobr~> f.onsulta da SI.'Cl,'liO dos Ncgocios 
d•' ;.~,il~~~·i-) '!a C:om!=~Plhn. ~!'R!óihulo, de vin.te e dois ~o. di!o 
m·Y'. 1 -u!~f~:t.•.l' ihõ i·:_,,;r::.w .lucqucs Uoun,uusson prtvdcga.o 
ext·.:~:·;h;~ p~;o if•nqt•:- '}UC t'cqncr, n fim de que só cUc 
possn L! ~_-;·:car ns rucuc-irntodrn~ earrinhoa, do qual pri\·ilc
gio "" !::c pns!!.1r;í n compctcnte Curta , nos termos e com 
as dnn,<:&las <In r.artn de Lei de vinte e oito do Agosto de 
mil oitoc:•cnlos c ta·inta. O Visconde de Mont'alcgrc, Con-

. selllciro d'lAit.ndo, Presidente do Conselho de Ministros , Mi

. nistro o Sccretnrio d'Eslado doa Negoeios do Imperin , assim 
. o leuhn entendido, e faca executar. Polncio do Rio de 
Jnnciro em treze de Agosto de mil oitocentos cineocnla e 

. l111m. lri~o;imu dn lntlCJK'n<lcnr.in e lln lm(Wlrio. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOMO ilJ, PAnTE 2.• SECÇÃO [já,• 

DECRETO N. • 812 - de U de Agosto de iSál. 

,lfarctl os distinctivos .que duem usa•· os Officiaes e 111-
leriores das Gum·tlas ilaciouaes do lmperio. 

Hei por bem, na conformidade do Artigo 72 da Lei 
numero •eiscentns e dois de dezenove de Setembro de 
mil oitocentos e cincoenta, Decretar o seguinte : 

Artigo Unico. Os Officiaes e Inferiores das Guardas 
Nacionaes do lmperio usarão dos distinctivos, constan
tes da Tabella <(IIC com este baixa, assignada por Eu
sebio de Queh·oz Coitinho Mattoso <:amara , do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Jus
tiça , que assim o tenha entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em quatorze de Agosto de 
mil oitocentos ciocoenta c hum, trigesimo da lodepeo
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coili11f10 Mattoso Cam11ra. 

fABELLA DOS DISTINCTlVOS QUE DEVEM USAR OS OFFlCIAES E 
JNlERIOllES DAS GUARDAS NACIONAES DO lMPERIO, E A 

QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA, 

Coronel. .... ·,· ..... 

Tenente <:oronel .... 

Offidacs. 

H uma dragooa em cada hombro, 
com caootilhos grossos. Fig. i. 

Iluma dragooa com caootilhos gros
sos no hombro direito , e outra 
com canotilhos finos no esquer
rln. . . , , . • , , , . . . . . Fig. 1 f~ 2. 



Major ..... oo oo .. oo 

Capitão ..... , ...... 

Tenente. . . .. 00 .... 

Alferes ........... . 

( ~:~S ) 

Huma d!'agoua com canotilbos gt·os
sos 110 bombro esquerdo , e outra 
com canotilbos finos no bombro 
direito .. 00 00 •• 00 Fig. :1. e 2. 

Huma dragona em cada hombro com 
canotilhos llnos ..•.••. Fig. 2. 

Huma dragona com canotilhos llnos 
no hombro direito, c ontra sem 
canntilhos no esquerdo. l<'ig. 2e 3. 

lhnua dragoua com canotilbos llnos 
110 bombro esquerdo, e outra sem 
canotilbos 110 direito. Fig. 2 e 3. 

Quando nüo usarem de dragonns. 

Coronel. . • • . ...... 

Tenente Coronel. .•. 
Major ........ oo ... 

Capitão. • ........ . 
Tenente •. 00 ..... .. 

Alferes 00 ......... . 

Tres galões largos sob;·e os canh<ies 
da farda ou da sobrecasaca. Fig. h. 

Dois largos... . .. • • .. .. . Fig. 5. 
Hum galão largo , e hum cstt·d-

to ................... Fig. 6. 
Hum galão largo •.•...•. l<'ig. 7. 
Dois galões estreitos. , , • . Fig. 8. 
Hum galão estreito.. Fig. 9, 

Officiae.• Inferiores. 

Sargento Ajudante ... 

Silrgrnlo Qual't-mcsl. 

1." Sargento, Cornet
mór, Clarim, ou 
Tambor-mór. 

2.• Sargento ...... .. 

Jluma dragooa em cada hombt·o 
com franja de reti'Oz, Fig. tO, c 
h uma coroa, Fig. 12 sobre o 
braço esquerdo, doze pollcgadas 
acima do canhão. 

Huma dragona em cada hombro 
com fl'anja de retroz , Fig. :lO , 
e huma coroa, Fig. :l2 sobre o 
braço esquerdo , doze pollegadas 
acima do canhão. 

Huma dragona em cada hombro 
com franja de retroz. Fig. :lO. 

H uma dragona com franja de retroz 
no bombro direito, Fig. :lO, e 
outra sem franja , Fig. H , no 
esqnerrlo. 
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FuOTicl... . • . . • . . . . Huma dragona com rranja d" •·ctruz 
no hombi"O es<Jnenlo , Fig. Hl , 
o outra sem franja, l?ig. t 1, no 
bombro direito. 

Quando mio ustlrem de dragonas. 

Sarg:Pnto .Ajudante... llnma coroa sobre obraço dir('ito, 
doze pollcgadas ncima do c~tl
nhão ...........•... Fig. 12. 

Snrgf'nto QmU't-mcst- lluma coroa sob1·c o braço csctucl'
do, doze Jlollegadas acima do 

L" Sargento, t:or11el* 
múr , t:h1rim • ou 
TamJJor-n1úr. 

•~an h;io. . . . . . . . . . . . . Fig. 1 ~ 
llnma csplJCra sobre o hn,rn tlird

to, oito }JOilegadas acim:a do cot-
nhão ............... Fig. 1.:~. 

ol ,, SargPIJ!O • . . . . . . H uma espht•ra sohre o hr~:ço PS

quenlu, oi lo po!lt•g:alas t1eima •lo 
canhão .............. l?i;~. ·t:~. 

Forri••l... . . . . . . . . • lluma ~~sll·t•lla sol,re o hra':n dirt'i. 
to, fJIHih'O poll!~g•~das t1eim;~ d11 
canhüo ............ li'ig. :lll. 

C:,ho :I" E ;lftlítdl':l ... , 11nma cstrd!J. sohrc o bntço r:s
'JUel·do, qm:tro pollcgadas acima 
do. canhfio, Fig. 1 !r; den•ndo 
ltnnhem 1raze1· esta dh isa IJIWUdo 
usar de dr:tgona, a qual scr{t 
st~mprc igual {I dos (;nardas. 

J)('yc usar das dr;:tgonns. ou g:t·-
lõcs, co•·rcspoudcntcs {I ~ma gra
duação; c de fltws '~ns;1s r~m ;:m
gulo com o \·crticc pnra haixo, 
Fig. 15, huma pollcgada acima do 
canhão em ambas ns mangas. 

Os UHiciat•s 'la Guarda Nt~cional usarão, alêm dos 
dblincthos fJUC f!ciio marcados, de h uma csphcra de me~ 
la I amm·piJo em cada lado da góla, c os Infcrio•·cs c 
(;ua•·das de melai branco. 

As d1·ngonas, coroas, cspheras c cstrcll~•s que ser
\'em de distincth"os aos Officiacs Inferiores, c Cabos de
\·cm ser de metal, mas as casas em ungulo, fJIIC dis
tinguem o Cirurgifio~múr dos outros Officiacs, dc\'cm ser 
bordadas. 

l'alacio dn l\io de Janeiro em 1/1 de Agosto de 1.851. 
l?wwbio lk (}udro:: l'oitinho .UIII/oso f?mnm·o. 
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COLLECÇÃO DAS I.EIS DO ntPF.RIO DO BRASIL. 

f85t. 

TOYO fA. PARTE 2.• SECÇÃO 66.• 

DECRETO N.• St3 - •1•· 1fl de Agosto de 1861 • 

.-tutorisa a it~rorporaçt1o da Assodaçtio A u.riliadora da 
rotoni.<flfllO do ll/unidpio da Cidade de Prtotfl.< 

r npprO'I.YI. os rC.'ll'crtirm; Htilatutos. 

Tomando em consideração o que representou a Di
rectoria da Associação Auxitiadora da Golonisação do Mu
nicipio da Cidade de Pelotas : Hei JlOr bem Autorisar a 
incm·poração da mesma Associ:u;ão ~ c A ppro\'ar os res
pectivos R!<ttatutos, flUe h:th:;lu Jnnl(ls. ttssignados pelo 
Visconde de Mont'ctlt•gre, Consdlwil'o d'E:-t:Hio, Presi
dente do (~onselho de Ministros' Ministi'O ~ s('CI'etario dt! 

Estado dos Negocios do lmp•Tio, <JUC nssim o tenha en
t~udido, e faça executar. l'alacio do Rio de Janeiro em 
<lezaseis de Agosto de mil oitocentos cincoenta " hum • 
rrigesimo da lndependeocia e do lmprrio. 

Com a Ruhrira de Sua Magcstadc o Imperador. 

l'i.<rmulc dr illont'alr,q>·r. 

IS..t11lutos da Associaçtlo Au.1·iliadora da Colonisaçtio do 
Município da Cidade rfe Pelota.<, flO.< q~tar.• 

se refere o Drr1·rto desta dnlfl. 

Art. :l. • Formar-se-ha hum a Sociedade , que se de
nominará Associação Auxiliadoo·a da Colonisaçfto , com
posta de naciooaes e estrangeiros-~ residentes no Paiz. 

ArL 2. • As acções serão de cem mil •·éis cada 
huma, e serão traosferiveis; e de cada hmna recchf'rão 
apoliees os Acciooistas. 

Art. 3. • A Associação rcunil·-sc·ha a 31 ele Ile
lrmhro rir todos os annos p;1r:1 rr:tfnr flf' nhj,•rlo!-= • fJIII~ 
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lhe [orem submellidos na fórma estabelecida nestes Esta
In tu~; t! pal'â uotnear a nova ))irectoria. 

Art. lt.' lle precisa, para se poder deliberar , a 
p1'f':-'Pnc~a ela terra parte do \'alor das acções , represen
ta ela pr!lns gignatarios, ou pelos procuradores destes. 

Art. 5." A• deliberações serão totnadas por maioria 
;1hsfllnt:t tle roto~, cabendo hnm voto ao!!l qne til•crem 
c h~ lntiiEI :11l~ trPs acc;õcs, dois votos até seis, tres até 
f(lliu/.e. qtwlro :1té rinle cinco, c cincO aos de trinta 
p:tr;, •~ima. 

Art. o.'' A As!'Of:inção nomr:u·;, huma Commissão, 
rnmposta d1! einco Accionistns c l(n:.tlro sup}lleotes (os 
qn:ws serão os mais inunedi:llos rm votos aos ])il·er:tores), 
e twlla delrgar;'t todos os scns poderes para n gestão 
dos nt·~tH·ios ec·onomicos c admini~trati\'os. em confor
lltilhul~· t•om o~ presentes I~qntutos. 

Art. í." A Couuuis~ão c'lcrr.et·it por doze mezcs as 
flllll't.~iit~'i a sPn f'argo, procedendo-se no ultimo de cada 
tmnn it t•h•iriln ,Je nnll·a , qne a ~nhstitna. dri\:atulo-a ins~ 
lalllula. 

,,ti nirrrtoria. 

:\1'1. S." A Cnmmissão nomear{, tl't~ntre !;cus Membros 
hum Pl't•siclf.'nte, hum Vice-Presidente, c hum Thcsou ... 
1·eiro • c distrilmil·á em commnm os t1·abalhos , fot·mu
lando hum Ucgimcnto interno. 

Art. 9. • Nomeará mais hum Secretario Guarda-li
\TnS , ainda <tue de fúm da As~ociação , com buma gra
lilicação de seus fundos, sendo este obrigado a assistir 
a tndas as reuniões , e a ter em dia os livros da cs
•·t·iplm·nção !ll'ccisa , pela Commissão designados. 

At-1. i O.' Heslinar-se-ba o ponto para as reuniões 
tia Commissão , c pnra o cxp('diente das funcções a seu 
t•ar~o. 

A t·t. H.' Cumpre á Hirectoria o seguinte : 
~ ·1. n ,\ gend:tr o• terrenos • que julgar pt•ecisos para 

cstàhrlt•cimcnlo de Colou ias esu·angeims, á tisla das eh·
cnmstancias. 

S ~- • Promovct· a acquisiç~o de agt·icuhores, celebran
du-~c com ellt~s hum contl'acto , em tonrornddnde co1n 
o plano , que s~! organisa•· pal'a esse tim. 

S 3. 0 P~·~il!llíl!' o~ auxílios. C]UP a As~ociaç:io tlevc 
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uuucipar a cada colono, •·1u ~llimculo, nku~i:, . Si._
mcntes, &c. , cstabclccemlu-sc o meio tia indcmni!'lt~•::io. 

§ h. ° Fazct• conhecer ;h; classes industriost~s tia Eu
ropa os recursos do Paiz , promovt•r a cmigrarilo por 
todos os meios a seu alcance, c dat· ítoS cmign.tdos loda 
a protecção , á sua chegada. 

§ 5.• Desiguar :.s CJJOcns, em tfUC os Accionisla5 dc\'Cm 
rnll·ar com as quantias, t)IW ~e lhes exigirem , e pro-· 
mover o illlgmento de aq·út•s. 

§ 0. 0 f.OJI\'ocnr as r••unil'i•~s geral'S nas t•pot:as ''stahc
Jecidas no Al'l. 3. n' c as ·~x.l.rtlOI'tliuarias ' tjlli.llltlu pre
cisas. 

§ 7. o Dcterminat' os cmms, em tfUC se deverão fazer 
os dividendos. 

§ 8. o No termo das fuue~;õcs da Commissão .. esta fará 
hum t•elatol'io , em tJUC mnnifcste os actos dm·aule sua 
administração , c indique as medidas, que a expcriencia 
lhe aconselhar para incremento e progresso da coloni
sação , assim como as modilic;.u~õcs dos presentes J~sla
tutos , sal\'OS em t<ulns H!li casos os contt·actos eddu·;,ulos. 

Di:•posirüt'.'i (;crm·s. 

At·t. i2. o A Dil·ecloria uiio consentirá (to r fónua 
alguma a iuta·oducção de t!scravos , nem os seniços 
dcllcs nos ten·cnos agricultados JlOr colonos. 

Art. 13. • A Directoria tm·á todo o csc.-upulo em não 
admittir colonos ima1oraes , c que •t:ião obrigados a aban
donat· seus paizcs pelos crimes credores alli de puni<.;ão. 

Art. 16. o A Dircclot·ia rira :mtorisada a fot·tu~e,~r até 
a quautia do duzenloB mil 1'/•::; :'H[IU'IIcs enlouos (mediante 
o jm·o de seis por <!cnto ao anuo), que livcr·~~rn m·gcucia, 
e que, aprcscutmulo.sc para :wgmcntm· a colonisaç.ão , 
derem gamntia de conducta rcgulat· c cspm·~mçosa. l~s
tabelecer-se-hão prar.os t•azoavcis para os pagamentos. 

Art. 15.' A Dircctoria protegerá por meios plausi
veis e razoaveis a seu alcance as causas ch•cis, que in
felizmente su1·girt!m eull·c os colonos nos pontos agri .. 
coitados , ou em mc1·cado.i , em que ellcs comJlarcção 
ou residão. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 16 de Agosto de 1851. 
ViNCO!Idt• de ntonf"llk!]tf'. 
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COLLECI]ÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

10.110 th. PAU'fE 2.• SEcçÃO 47.• 

llRCRETO N." SH -- de 18 de Agosto de 1851. 

Crea lmma Tlwsouraria na Provincia do Amazonas. 

Em virtude da aulorisaçao conferida ao Governo no 
Ar!. 4. • na Lei N.' 582 de 5 de Setembro de 1850 • Hei 
por bem Decretar o seguinte : 

Art. L' Fica co·eada na Província do Amazonas hnma 
'fhcsourararia de 2. • ordem , e da 5. • classe , contorme 
o Decreto N.' 736 de 20 de Novembro de 1850 , a qual 
lerá todas as incumbcncias e attribuições que competem , ou 
vierem a competir ás mais Thesourarias de Fazenda. 

Art. 2.• A referida Thesouraria terá os seguintes Em
pregados : hum lnspector , hum Procurador Fiscal , hum 
Primeiro Escripturario , dois Segundos ditos, hum Thesou
reiro , hum Porteiro e Cartorario , hum Continuo, hum 
Official de Secretaria, c dois Amanuenses. 

Joaquim José Rodrigues Torres , do Meu Conselho , 
Senador do lmperio , Alinistro e Secretario d'Estado dos 
Negncios da Fazenda , e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nucional , assim o tenha entendido, e faça executar. Pala
cio dó ltio de Janeiro em dezoito de Agosto de mil oi
tocentos cincoenta e hum , trigesimo da lodependencia e 
do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaqui111 J01é Rodrigues Torres. 
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COLLECÇlO DAS LEIS IJO nll'EIUO DO llii.ASIL. 

i Si> I. 

TO:IIO f4, PARTE 2.• SECI;ÀU li8.' 

DECRETO N.' 815 -de 20 de Agosto de 1851. 

.Varca o vencimento annual de quatrocentos mil réis aos 
Amanuenses do Almoxarifado , e do Escrivão das 

Officinas do Arsenal de G11crra da Cd•·te. 

Hei por bem Determinar que o vencimento dos Ama
nuenses dos EscrivAes do Almoxarifado , e do Escrivao das 
Offici nas do Arsenal de Guerra da Córte , creados pelos 
Artigos vigesimo primeiro , e vigesimo quarto do Regula
mento approvado pelo Decreto numero setecentos setenta 
e oito de quinze de Abril d•·ste anno , seja do quatro
centos mil réis annuaes. Manoel Felizardo de Sousa e Mello , 
do Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Guerra , o tenha assim entendido , e expeça 
os despacho~ necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte de Agosto de mil oitocentos cincoenta e hum , tri
gesimo da lndepeodencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 11agestade o Imperador. 

'Ianoel Fclitardo de Sous11 c Jr..llo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

i8ói. 

rOliO U. PARTE 2. • SECÇÃO AO.• 

DECRETO N. • 8i6 - de 30 de Agosto de 1851. 

Proroga trté o dia i O de SPtnniJro a Seutío dt1 Asscm
bMa Gc.-al Legislalim. 

Hei por bem Prorogar até o dia dez do futm·o mez 
de Setembro a presente Sessfio da Assembléa Geral Le
gislatil'a. O Visconde de Mont'al•gre, Conselheiro d'Es
tado, Pt·e.idente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocias do lmperio, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Pala cio do 1\io de 
Jaueit·o em trinta de Agosto de mil oitocentos ciucoenta 
e hum, tt·igesimo da Iudependeocia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua M:ogestade o Imperador. 

risconde de Yont'a/egre. 

DECRETO N.• 817 - de 30 de Agosto. de iSM. 

1/e,qu[tl o motlo por que, 110s impedimentos temporarios, 
dc!'CIIl ser substiwidos os scrt·mtuarios dos Officios 
tlc J ustira, e outros Empregados del/a, e determina 
como se /.a de proceder, nos casos de t·aga, para o 
prot·imcJ!IO definitit·o desses Offiâos e Empregos. 

Hei por bem, Usando da attribuição que Me confere 
o Artigo cento e dois paragrapbo doze da Constituição, 
Decretar o seguinte : 

Art. i. • O Secrctal'io do Supremo Tribunal de Jus
tiça será substituído, durante os seus impedimentos tem
porarios, pelo Ollieial da respectiva Secretaria; e, na falta 
deste, po!' hum dos Esrri"i•·• de Appellações, que for 
designado pelo !'residente do Tt·ibuual. 

•"l 
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O Thesoureiro e Porteiro serão substituídos pelos Con
tirmos, e estes hum pelo outro, na fórma do Capitulo 
terceiro da Lei de dezoito de Setembro de mil oitocentos 
vinte e oito. 

Ar-t. 2. • Os Secretarias das Relações serão substi
tuídos por hum dos Escrivães de Appellaçlles, que for 
designado pelo respectivo Presidente. 

Os Escrivães de AJ•pellações serão substituídos bons 
pelos outros. por designação do Presidente. 

Art. 3. • O Promotor Publico será substituído por 
quem o Juiz de Direito nomear, conforme o Art. 22 da 
Lei de 3 de Dezembro de i8h1. 

Art. lJ.' O Curador Geral dos Orphlios e o de Afr-i
canos livres serão substituídos por Advogados, que o 
Juiz dos Orphãos interinamente designar. 

O Porteiro dos Auditorias por qualquer Official de 
Justiça nomeado pelo Juiz de Direito do Cível ; em falta 
rios Juizes do Civel pelos Criminaes; e, nas Villas em 
que elles não residirem, pelos Juizes Municipaes. Entre 
os Juizes da mesma classe (H"eferem pehr prioridade na 
numeração das Varas. 

Art. 5. 0 O Tabellião do Registro Geral de hypothe· 
cas será substituído, na Côrtc, por quem o Governo de
signar, c nas Comarcas, por hum dos Tabelliles de No
tas, c em falta destes pelos do Judicial, designado pelo 
Juiz competente, na fórma do Artigo antecedente. 

O mesmo se observará com os Tabelliães de Notas, 
que o não forem do .Judicial. 

Art. 6. • Os Escrivães dos .Juizes dos Feitos da Fa
zenda serão substituídos por hum Escrivão fie Ap(lella
çõcs , designado pelo Presidente da Relação ; e onde não 
houver Relação, por hum Escrivão do .Judicial, designado 
pelo Juiz dos Feitos da Fazenda. 

S 1. o Os Escrivães da Provedoria de Capellas e Resi
d nos , pelo Escrivão do J ndicial , designado pelo Provedor. 

§ 2.0 Os Escrivães c Tabelliles do .Judicial, e os pri
vativos de Orpbãos ,_ serão substituídos huns pelos outros, 
sendo designados pelos repectivos .Juizes. 

Ar L 7. o Os Promotores c Solicitadores de Capei
Ias ~ Resíduos serão substituídos pqr quem o respectivo 
Provedor nomear; sendo os primeiros escolhidos dentre 
os Advogados, e preferindo-se os formados, e os segun
do~ dentre os Procnr:ulor~s dos res1-.ccivos Auditorios. 
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Art. S. • Os Contadores e Distribuidores set·ão sub
stituidos por quem o Juiz competente nomear, na fót·ma 
do Art. 4.• 

Art. 9. • As gratificações concedidas a qualquer dos 
Officios , ou Empregos acima mencionados, serão perce
bidas, no caso de impedimento dos pt·oprietarios , por 
aquelles que eiTectivameote os exercerem. 

Art. 1 O. • No provitlleoto das vagas dos Empregos, 
c Officios de Justiça mencionados nos Artigos anteceden
tes , proceder .se-ha pela seguinte maneira : 

§ t. • Apenas vagarem, serão pr01·idos temporariamente 
pelos Magistrados ou Autoridades perante quem houverem 
de servir, como dispõe o Decreto do i." de Julho de 
1830. 

Se não apparecerem a requerer esse provimento pes
soas idooeas , deverão servir os Substitutos marcados para 
os impedimentos. 

§ 2. • Os Magistrados ou Autoridades, a quem incumbe 
prover a substituição temporaria dos ditos Officios, e 
Empregos , logo que vague qualquer delles, darão parte, 
na Côrte ao Governo, pela Secretaria d'Estado dos Ne
gocios da Justiça, e nas Provindas aos Presidentes, 
da vaga existente, e da maneira por que estiver interina· 
mente preenchida. 

Art. H. • Na mesma occasião mandarão amxar Edi
taes, nos lugares dos Officios, que os Presidentes farão 
reproduzir nas Capitaes das Provincicas, annuociando a 
vaga, e convidando os pretendentes a apresentarem seus 
requerimentos no prazo de sessenta dias. 

Art. i2. ° Findo o prazo , o Magistrado ou Autori
dade que tiver mandado amxar os Editaes remetterá ao 
Presidente da Provinda os requerimentos , que , durante 
os sessenta dias , lhe tiverem sido apreSPntados , acom
panhando-os de informações sobre as habilitações e me
recimento de cada hum delles, declarando explicitamente 
se estão no caso de merecer o provimento. Se nAo ti
verem appareeido pretendentes, disso mesmo dará conta 
ao Presidente. 

Art. ts. o O Presidente da Provincia , logo que es
tejão concluidos os sessenta dias marcados na Capital , 
c depois que tiver recebido os requerimentos , de que 
trata o Artigo antecedente , os remetterá , com os que 
lhe tiverem sido aprf'!"rnrarloc; ilirectamente , ã Secretaria 
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1rF.stado dos Nrgocios da .TuMiça, acomJlanhados de h uma 
inl"ormação sobre a idoneidade de cada bum dos pl'elen
tcs , declarando explicitamente se estão no caso de me
recer o provimento. 

§ 1. • Os requerimentos apresentados dentro do prazo 
devem S<'l' remettidos conjunctamente ; e se a necessi-
dade de obter informações , a falta ·de alguns documen
tos ou qualquer outro motivo obrigar a dcmor·a de al
gum, d'cssa circumstancia se fará cxp•·cssa menção no 
Oflicio que fizer a enumeração dos pretendentes. 

S 2. • Os requerimentos que forem apresentmlos depois 
do prazo, nem por isso deixarão de ser acceitos , c re
mcuidos na primeira occasião, como additamcnto ú t·c
messa dos apresentados em tempo. 

§ 3.• Não te1·á lugar a reproducção de Editaes quando 
n vaga occoner nas Capitaes das Províncias, c nem mesmo 
os Jwimeir·os serão affixados, se a vaga occorrer na Côrte. 

§ a. • Antes do provimento serão publicados, na Côrte, 
no Jornal Official, os nomes de todos os Jlrctt•ndrntcs , 
cujos requerimentos houverem sido remettidos ao Go\'crno 
p<·los Presidentes de Província , c bem assim o da<Juel
Jcs, cujos requerimentos não tiverem sido remettidos em 
tempo , com declaração <ias causas que retanlâriio a re
messa. 

Art. U. • As petições em que se req~~ererem Officios 
ou Empregos de Justiça , mencionados neste Regulamento, 
devem ser datadas, assignadas pelo pretendente ou seu 
procurador , e acompanhadas de folha corrida , e mais 
clocnmcntos , que entenderem convenientes, sendo todos 
th!vidamentc scllados. 

S 1. • Os pretendentes dos hrgar·cs d" Escrivães, Ta
bclliães e mais Officios c Empregos de Justiça dever·ão 
juntnr, alêm desses documentos, certidão de idade, c 
do «:>x:.me de sufficicocia. 

Euscbio de Queiroz Coitioho Afnttoso Camar·a , <lo 
lllcu Conselho , lllinistro e SecJ·etario d'Eslndo dos Ne
gocios da Justiça, assim o tenha entendido, c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Agosto 
de mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da lnde
Jlcndencia c do lmJICrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador·. 

Eu.<ebio dr Queiroz Coitin/10 JJiattoso Ctm>m·a 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18ót. 

TOIIO 16. PAliTE 2.' SECÇÃO óO.' 

DECRETO N. • 8i8 - de t. de Setembro de t.Sót. 

Crca o Commaudo Superior da Guarda Nacional da 
Capital da Prorincia do Parti. 

Hei por bem Decretar o seguinte. 
Al'tigo Unico. Fica creado o Commaodo Superior 

da Guarda Nacional da Comarca da Capital da Proviocia 
do Pani. 

Euscbio de Queiroz Coitinbo Mattoso Cama1·a, do 
Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Justiça , assim o tenba entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em bum de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da Inde
pendencia e do Impcrio. 

Com a Ruerica de Sua Magcstade o Imperador. 

T•:uS<'úio de Qudroz Coitiul.o Alattmo Camara. 
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COLLF.CÇÃO DAS LEIS DO IaiPERIO DO BR,\SIJ •. 

t85t. 

TOMO 16. PA.I\TE 2. • SECÇOO 51.' 

DEGRÊTO N. • 819- de 4 de Setembro de 1851. 

lJerlara de primeira entrancia as Comarcas dtt Pomba , 
e ele Tres Pontas , creadtts na Prol'inria de 

lllinas Geraes. 

Hei por bem , em execução do Art. 1 • da Reso
lução numero 559 de 28 de Junho , c do Art. 7.• do 
respecth·o Regulamento de 26 de Julho de tSõO, Decre
tar o seguinte. 

Art. Uuico. Ficão consideradas de primeira entrancia 
as Comarcas da Pomba, e de Tres Pontas , creadas na Pro
vincia de Minas Geraes. 

Eusebio de Queiroz Coitinbo Mattoso Camara, do 
Meu Conselho,. Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Justiça, assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Palacio do llio de .Janeiro em quatro de Setem
bro de mil oitocentos cincoenta e hum , tt·igesimo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinlto Mattoso Clllllltrtt. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

i81if. 

TOMO f&, PARTE 2,• SECÇÃO 62.' 

DECRETO N. • 819 A. -de 9 de Setcm!Jro de 1851. 

Proroga alt~ o ditt f3 do corrente a Sessão tia Asscm
bléa Gemi Lrgisltttim. 

Hei pot· bem l'rorogar até o dia treze do coc·c·cntc 
mcz a presente Sessão da Assembléa Geral Legislativa. 
O Visconde de illonl'alegre, Conselheiro d'Estado, Prc
sitlcntc do Conselho de Ministros, Ministc·o c Secretario 
d "J·~srmlo dos Ncgocios do Impcrio, assim o tenha entcn
clitlo , c faça executar. l'alacio do Rio de Janeit·o em 
no1·c de Setembro de mil oitocentos cincocota e hum, tl'i
gcsimo da Iudependencia c do Imperio. 

C.om a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Vistondc de Jlollt'alrgre. 

-



COLLEC1j10 DAS LEIS llO UIPEIUO DO llli,\SIL. 

iSái. 

TOllO f4. PAnTE 2.• SECÇÃO 53.• 

DECIIETO N.• 820- de 12 de Setembro de i85I. 

App•·orrz o llegulamcnto da Colonia Alilitar Lcopoldina, 
cstaúelccida na Prorinda das Ala!JOfl,<. 

Hei por bem ApJlrOI'aJ' o Regulamento da Golonia 
Militar Lcopoldina , estabelecida na Província das Ala
goas, que baixa junto, assignaúo pelo Visconde de Monl'a
legre, Conselheii'O d'Estado, Presidente do Conselho de 
Minisu·os, Ministro e Sec1·etario d'Estado dos Negocios 
do Impcrio, qnn assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Pah1cio do llio de ,l;meil'o em doze de Setf•tnbro 
de mil oitocentos cincocnH1 c hum, trigcsimo da Imlc
pcndcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmpcradoJ', 

Vi.<rondc de Monl'alcg•·c. 

lll'ff!IÚtmCIIIO da Colonia Jlilitar Leopoldiua, rstaúe/l'Cida 
rta Prm:incia das Alngons, ao qual se rc{crc o 

lJl'creto dotll data. 

CAJ>IT U LO I. 

Da Co/moia c sl'll Districto. 

Art. 1. • Fica estabelecida, na conformidade do; Al·
tigo 1." do Regulamento de O de No1•embro de 18á0, 
huma Colonia Militar denominada Leopoldina , na Iegoa 
em quadl'o que se acha medida c demarcada á margem 
direita do rio Jacuipe. 

Art. 2. 0 H e districto da Colonia não só a Icgoa me
dida !I mas tmnbcm toda a mala, IJUC se estende desde 
1J lugal' dunuado - Salto -- :tlc! ~• cmbucndm·a do rio Ta-



<(uara , seguindo a margem direita deste até suas nr
tentes na serra dos Pilões: e daqui por huma linha recta 
até o lugar da Imprensa, seguindo depois pelas verten
tes, que dei tão aguas para os rios Camaragibe e Man
guaba até São Bernardo. 

CAPITULO 11. 

Dos Empregados da Colonin. 

DO DIRECTO!I. 

A<t. 3. o Ao Dircctor da Colonia pertence, alêm das 
attl'ibuiç,;cs que lhe competirem por Lei e llegulamentos 
militares: 

§ 1. o Propor ao Presidente da Província tudo quanto 
for conducente ao augmcnto da Colonia, dando-lhe parte 
de todas as occurrcncias. 

§ 2. o Expellir da Colonia e seu districto, com previa 
autorisação do Presidente da Província, os que por tur
bulentos, rixosos, e viciosos, se tornarem nocivos ao 
bom regimen e tmnquillidade da Colonia. 

§ 3. o Propor ao Presidente da Pro•·incia a demissão 
dos Empregados da Colonia, IJUando se tornarem omissos 
no cumprimento de seus dever·es. 

§ h. o lnspeccionar os trabalhos da Colou ia , e pro
mover nclla a introducção de melhoramentos nos me
thodos de plantações e preparação dos productos agrí
colas , como principal base da futura prosperidade da 
Colonia. 

§ á.• Indicar que officinas publicas convirá estabele
cer-se na Colou ia á vista da fertilidade do terreno, abun
dancia de aguas, c variedade de madeiras de construc
ção nm·al , cdilicação , e marcenaria. 

§ 6. o Conceder licença á indivíduos pacíficos , traba
lhadores, e morigerados, que se quizerem empregar em 
ag<·icultut·a na Colonia, ou no districto della. 

§ í.' Distribuir o serviço militar da Colonia de modo 
<JUe nem os colonos fiquem privados 'de desfruetarcm os 
dias, que lhes permilte o Artigo H do Regulamento de 
!J de No•·embro , e nem venha a solfret• a policia do 
districto da mesma Golonia. Haverá porêm exercícios 
geracs nos ultimos oito dias dos mczes de Junho c De-
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zembro de cada anuo, que não poderão ser diO'c•·idos 
senão com approvação do l'•·csidente da Provincia. 

§ 8. o Na distribuição dos trabalhos o Director deve1·á 
proceder de maneira que os tres dias , que em cada 
semana cabem aos colonos, lhes sejão dados ou succes
siva ou interpolada mente, na mesma ou em diversas se .. 
manas, conrorme for mnis conveniente ao servir-o pu
blico, e interesses dos coloaans. 

S ll. • Fazer sahir de <1Ua1ulo em •1uando algumas par
tidas em diligencio para explomr as matas , e pi'Cnder 
os criminosos e vadios, lJUC forem encontmdos. }>ara 
o que conservará semp1·e em deposito a porção de mu
nição Jl que for sufficicnte, e que , sob sua immcdiata 
responsabilidade, requisita1·á ao Presidente da Provincia. 

§ 10.• Prestai' o auxilio, que momentaneamente lhe 
for requisitado pelo Director da Colonia visinba , ou por 
qualquer Autoridade legal, dando immediatamente parte 
ao Presidente da Proviucia. 

S 11. o Fazer matricular os colonos, e registrar a sua 
receita e despezn, e todos os objectos, •1ue pertencerem 
ã Colou ia, assim como toda a correspondencia Official. 
Tambem serão matriculados os moradores do districto da 
Colonia. · 

Art. h. o Em consequencia da dis11osição ·do' antece
dente haverá na Colonia os seguintes livros, abertos e 
mhricados pelo Inst•ector da Thesouraria de Fazenda : 
hum 1•••·a matl'icula ge•·al dos colonos, que deverá ser 
feita com declaração da idade, profissão, estado, com 
quantos filhos, tempo de turu.~a, cpoca do cngr1jamcnto, 
c pot· (tnanlo tempo; dcix<uulo~se espaço snfficicutc pat'a 
notar-se todos os soccotTOS, •tnc receberem, nascimeoLo 
dos filhos, obitos, casamentos, deserções, c o mais que 
convier menciona~· : hum para arrolamento de todos os 
habitantes do districto da Colonia com especificação de 
j1rolissão, idade, estado, &c. : hum Jlara a receita e 
despeza da Colonia: hum para o registro da correspon
dcucia Official com o Governo, e outro para a de dif
fercntes Autoridades: c finalmente hum livi'O pam a en
trada c sabida dos objectos da Colonia. 

Al't. 5. o O Director da Colooia terá especial cui
dado em conservar sempre abertas as picadas das linhas 
de demarcação da legoa em quadro , não consentindo 1111e 
alguem se estabeleça ou abra t'O!:ados sob•·e as ditas li-
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uhas , c sim d<! hnm on dt! ontro lado , p~ra qnc nunca 
se perturbem os limites da terra demarcada. . 

Art. O. • O Uirector da Colo o ia não manda rã fazer 
dt!Sj>eza algnma, •1uc tenha de corre•· pelo lfinistcrio do 
Imt•c•·io, sem t>•·cvia autorisação do !'residente da l'ro
vincia , sobt·e pedido motivado. 

Art. 7. o Dentro tla legoa quadrada pora a Co1ooia 
nenhuma rlnta de tcrm será dada se não aos colonos, 
c na fút·onu d<!Stc 1\egnlatneoto. Se, qnundo se disJizer 
a Colo o ia, houve•· ainda terras devolutas, o Governo pro
ver<\ como entmuler. 

Art. S. • Na dist•·ihuicão de terras tcr-sc-ba muito 
em vista a resena das mádciras de lei ; ficando perteo• 
ccndo ao Govcr~ao as que forem derrubadas nos lugares 
dados para aa-rauchameutos. 

Do Ajuduntc 011 immrdiliiO. 

AJ-t. 11.• O ,\judaotc substituh·á o Dh·eetor nos seàl 
impcdioncotos, seguindo em tudo suas iustrucçõcs: 

S i. o Da•·-lbe-ba parte por cscripto de todas as fal
tas e omissões , que encontrar nos EmJ>rcgados, e DI 
ordem do serviço para o que ·' 

S 2. • Visitará amiudadas vezes as officinns da Colouia, 
acti<allllo sempre o serviço. Servirá de Recebedor doe 
dinheiros , c l'agador das despczas da Colouia e seus EIII
J>r~gados. s s.• Coufetirá COlO o F.scrivão totlos os papeis - ·,. 
expediente da Colonia , como relnçGes de mostra , folbal. ;., 
de pagamento , pondo-lhes o conferido, e rubricando--.\ · 

§ A. o Cuidará muito em que S<,jão observados todoe ' 
os Regulamentos da Colonia. ··.~ ··' 

'rt . ~' 

·' -b· Do Escrict1o. 
• 

Art. to.• Ao Escrhão compete : · : .. • :, 
S f.• Escripturat' os livros da Colonia, te-los em~ j. 

ordem , especialmente no que disser respeito ú coa~ 
!idade, que serã feita sempre debaixo da direcçAo do ~ 
J>cclh·o Dircetor, c pelo methodo o mais simples JlOI'IIl 
''~I; e fin~hncnt; encarregar-se da eorrespondencia O!ft~ · ... 
cml, c ma1s papc1s que pe~tenecrem ao nreluvo da Coloata;r. · · 
c que c~tarão delwixo de sua guarda c t·esponsabilidade.t 
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S 2;• Ser lambem o encarregado do Deposito , e por 
iSliO responsnel pela sua 1uarda e arreeada~o , nAo con
sentindo que entrem ou lliiiio qoai!Sqoer objeetoà dos 
arma:aens , sem ordem por eseripto do Direetor, que será 
registrada e arehivada. 

S 3. • Cuidar lambem em inspcecionar os trsbalbos da 
Coíonia para participar ao Direetor todo o que estiver 
fóra de ordem. 

Do Capellilo. 

Art. U. • O Capellio , alêm de ser obrigado a ce
lebrar Missa todos os Domingos c dias santos , tambem 
se enearreprá : 

S f.. • De ensinar as t. os letras pelo metbodo mais fa· 
eil, e geralmente adoptado nas escolas publicas, esco
lhendo para isso as horas do descanso dos colonos , que 
trabalharem braçalmente, e as costumadas oas eseolas 
para os meoioos !los colonos, que olio tiverem trabalhos 
eorporaes. O colono, que não mandar para as eseolas 
seus lilbos ou tilbas maiores de sete aonos e menores 
de doze, tres dias pelo menos na semana , soll'rerá a 
multa de quarenta réis , que será applieada aos gastos da 
Colou ia. 

S 2.• De imbuir todos os colonos nos prlocipios da 
Relipo , esplieando-lbes os seus mysterios e saa moral; 
usando do Catheeismo de Montpellier no ensino da dou
trioa Cbristl, no que deverá ser mui solicito. 

S a. • Faser todos os Domingos e dias santos suas 
lloíolllas , iDBpirando o amor ao trabalho, e borrar ao 
Yiclo e á ociosidade , e reeommeadando sempre a obe
llleneia ás Autoridades constituídas. As horas dos exer
eieios religiosos serão marcadas com previa autorisaçiio f do Direetor. 

, S 6. • Zelar a Capella , guardar as suas alfaias , .. 
;' conserva-las sob sua immcdiata responsabilidade. 

S ó. • Ser obrigmlo a dar conta ao Direetor , todos 
, os mezes , do proçesso dos diseipolos , lazeodo as obser
i Ya~ que entender Decetl8llrias em relaçio ao aprol'ei-

1 
~to civll e religioso dos colonos. 

.. 
· Art. i2. • Os uteosis e mais objeetos oeeessarios para 

as aulas , assim como as alr.ias da Capella , serio for
lleeidos á pNiido do Director sob proposta do Capellio. 

~ 
(: 
' 
r 
'· 
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Do Facultaliltlo • .... I''" Art. U. o A enfermaria da Coloaia e*rá debaOo 
da vigilancia e immediata inspecçio do Facultativo , a 
quem compete : ~ 5 i." '!Visita-la todos os dias , ao 'lnenos dliâs vezes. 

§ 2. o Applicar os medicamentos necessarios aos en
fermos. 

§ 3. 0 Tet· para isso buma botica convenientemente 
provida , fazendo ao Director, e este ao Presidente da 
Província os pedidos necessarios, de que far-se-ba carga 
no livro competente. 

S 6. o Dirigir o enfermeiro , que será sempre da sua 
escolha. 

S 6. • Dar conta, todas as semanas ao Director, do 
estado da enfermaria , indicando as medidas sanitarias a 
tomar, e fazendo no principio de cada anno hum rela
torio geral das observações, que tiver coibido ácerca da 
salubridade do lugar, pat·a ser remettido ao Presidente 
da Província. 

ArL u .. • Na applicação dos remedios e dieta o Fa
cultativo seguirá o que a tal respeito se acba disposto 
no Regulamento dos Hospitaes Regimentaes, e for ap
lllicavel. 

CAPITULO lll. '"' 
Dos ColOIIOS. 

Art 15.~ Sct·ão considerados colonos, e com11 ~~ 
sujeitos ás ordens do Director da Colonia : i.• 011 .• 

ciaes lnf•riores e maill. W8'18S de pret, qne forem enp
jadas na fórma 1lo Regulamento de p de Nove~ro de 
i860 : 2. • os operarios necessarios para os · tra~bÕs da 
Colonia : 3. • os que por consentimento do Director mo
rarem no Districto da Colonia. 

1\rt. 16.' Os colonos engajados-, serão obrigados: 
§ t. • A fazer todo o serviço , que for ~miaado 

pelo Director , em observaacia do Art H do Regnla
meato citado. 

S 2. • A prestar o serviço militar , de q11e ne~ 
a Colou ia, do qual nio serjio es-cuSOI, 1 se aão em vir
tude de ordem do Presidente da Província , precede..., 
informação do DirPctor 
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Art. i 7. • Logo que o colono tenha preenchido seu 
tempo de serviço , declarar.\ ao Director , se quer ou 
nio continuar a ASidir na Colonia , dirigindo seu· reque
rimento, que, depois de informado ·pelo Director, seri 
levado ao Presidente da Provincia , a fim de poder con
tinitar a ''IÍI!r contelhplado como colono com direito de 
propriedadê á terra , quê lhe foi distribuida. 

Art. i S. • Tendo o colono continuado a cultivar o 
terreno por espaço de tres aooos com bom compot:ta
meoto e aproveitamento , lindos estes, requerer' ao 
Presidente da Proviocia , com iofot·mação do Director, 
o competente titulo de propriedade , que lhe será logo 
l:ooferido , com declaração das circumstancias occorridas, 
e das confrontações do tcncuo dado , e desde então 
poderá dispo-lo como seu , direito , que fica radicado 
em sua familia, se continuar a residir na Colonia. ~" 

ArL i9. • Se antes de findarem os trcs anoos do 
Artigo antecedente , tiver o colono de retirar-se da Co
lonia , deve requerer ao llh·cctor que lhe atteste , se o 
faz por ser expellido , ou porque motivo. E sendo-llte 
favoravel a declaração , ficará com direito por si ou por 
seus herdeiros oecessarios , que residirem na Colooia , a 
cobra•· as bemfeitorias, que houver feito. 

Ar L 20. • Para verificar-se o valor das bemfeitorias , 
o colono as allegará em Jletição dit·igida ao J)irector , o 
qual nomeará ltum arbitro e o colono outro , c ambos 
bom terceiro, que seri obrigado a conformar-se com· o 
laod!l de bom dos dois no caso de discordarem : aquillo 
qtte •ror vencido será declarado :\ margem do requeri
mento pelo Escrivão da <:olonia , c assignado pelos ar
bitros para ser remettido ao Presidente da l'rovincia , 
que, ·'depois de ouvido o Procurador Fiseal , mandará 
'pagar logo'a~' ditas bemfeitorias p~lo modo que lhe pa
recer mais justo , salvo o recurso da parte para o Go
verno Imperial. 

Art. ''21.' Este mesmo processo te•·á lugar a res
peito dol colono , ã quem se der o tt!rreno já cultivado , 
e cujas bemfeitorias deve elle retribuir nos termos do 
'Art. 8. • do Regulamento, ficando porêm entendido , que 
~~ se· lhe dará posse''da sorte de terras depois de pagas 
ali bemfeitorias, ou de'se obrigar por ellas pelo modo 
IJoe por despacho determinar o Presidente da l'rovincia, 
ouvido o Dircctor da Colonia. ' 
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Art. 22. • Se o colono retirar-se da Colonia sem 
deixar familia , ou sem obter a deelal'llçiO do Artigo i !I, 
julgar-se-ba ter renunciado o seu direito As bemfeitorias , 
as quaes neste caso reverterá~· em beneficio da Fazenda 
Publica , fazendo-se disto menção nos Registros da Co- , 
lonia , para que não haja mais reclamação. 

ArL 23. • A cada colono que possuir terras, se dará 
110r huma só \'ez a seguinte ferramenta : buma enchada , 
h uma foice, hum machado, hum ferro de cova , e hum 
terçado ou facão de mato: se tiver filho maior de •Jua
torze annos, se lhe darã a mesma ferramenta. Só no 
caso de ter o colono perdido (antes de titular seu tempo) 
a ferramenta por causa extraordinaria independente de 
sua vontade , se lhe fornecerá outra. 

Art. 2&. • Os colouos da S. • classe não estarão su
jeitos a outro scnir;o , que não seja o militar em casos 
extraordinarios para manutenção da llolicia e tl·amJnilli
dadc da Colonin. 

CAPITULO IV. 

Disposições Geraes. 

Art. 25. 0 No lf<mrtel deverá haver prisão commoda 
para detenção dos que dclinquirem dentro do districto 
da Colonia. 

Arl 20. • Haverá em deposito nos armazens a porçlio 
de ferramenta necessaria para ser distribuida pelos co-. 
lonos, de\'endo consistir em macl!ados, enchadas, foices, 
ferros de cova , te~·çados, e a ferramenta de carpintaria, 
Jlropria para o serviço da Colonia. 

Art. 27. • O pedido destes objectos será feito pell! Di--' 
rector da Colonia, e delles se fará carga 110 livro competente. 

Art. 28. • Alem dos lil'I'OS do Artigo A.• haverá bom 
especial para se lançarem os termos de demarcação dos 
terrenos concedidos na Colou ia, e registro de alguns actos 
mais extram·dinarios. 

Art. 29. • No fim de cada anuo mandará o Director 
formar mappas de receita c dcspeza geral da Colonia , 
sua producção, estatistica, &c. , para· serem enviados ao 
Presidente da Proviucia.•' 

ArL 30. • No caso de se estabelecer algnma oftieina';1 
ou córtes de madeiras JlOI' conta do Estado , haverã humã • 
escripturação particular 'pelo methodo, que for iodicad" 
pelo Presidente da Pro\·incia. 
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Art. 31." Quando o Ajudante substituir o Direetor , 
accumulará as obrigaçiles que lbe são espcciaes. 

ArL 32. 0 Depois de se acharem pelo Director con
traetados os opcrarios neeessarios para os trabalhos, se 
procederá á installaçAo da Colonia no dia que for mar
eado pelo Presidente da Provincia , celebrando-se Missa, 
á qual assistirão o Director , todos os Empregados da 
Colonia , opcra•·ios e mais colonos com o destacamento 
em fórma, fazendo o CaJJellão hum a oração analoga a 
este solemne acto , lindo o <Joal da1·á o Director vivas 
á Religião Catholica Apostolica 1\omana , ao Imperador 
e á Familia lm11erial, e em particular á Serenissima l'rin
ceza a Seubora ll. Leopoldina , l'rotectora da Colonia , 
seguindo-se depois tres descargas de mosqnetaria. 

Art. 33." Deste acto se lavrará hum te1·mo para 
ser assignatlo por todas as Auto1·idades, <JUe se acharem 
presentes , e Empreg,.dos da Colonia ; e dclle se extrahirá 
copia para ser remettida ao Presidente da Proviocia , fi
cando o original no ard1i1'0 da t:olonia. 

Art. 34. o Melhorada •1uc seja n t~strada que vai de 
Porto Calvo para " Colou ia , trat:Jr-se-ha de ""'di r e levantar 
o plano da fntura Potoação , segundo o modelo o. • 1 , dei
xando-se á margem do rio Jacuipe h uma praça de óOO palmos 
de comprimento e 320 de largura , onde se levantará em 
primeiro lugar a casa do llirector , que terá AO palmos 
de frente , e IJO de fundo : em segundo lugar a Capella 
com a in vocação de N. S. do Carmo , e debaixo do plano 
u.• 2: depois o quartel, segundo o modelo· o." S, e li
nalmeute a casa do Capellão , do Official immediato ao 
Director , Enfermaria , e hum armazem. 

Art. Sá. • Acabados estes trabalhos, cuidará o Di
rector em abrir boma estrada do ponto da Colooia á 
Villa da Imperatriz , passando pelo Galho do Meio , e 
outra da mesma Golonia á Golouia Militar da Provincia 
de Pernambuco , de combiuação com o respectivo Dire
ctor , sendo as drspezas communs a ambas as Colonias. 

Art •. 36. • O Director da Colou ia convidará aos pro
Jlrietarios, por junto de cujos terrenos atravessarem as 
ditas estradas , J•ara prestarem o soccorro , que couber 
em suas for~as , e facilitarem quanto for possivel , a con
secução de buin beneficio, que lbes toca mui de perto. 

·. Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Setembro de 
1851. -- Vismuck de Mont'aftgre. 
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TOMOU. •' • Ji'AJITE 2. a ' ' .. ., 

DECRETO N. • 821 -- de 15 de Setembro de 1851. 

Marca a gratificaçiro que deu venur o Chefe de Policia da 
Província do Ainazonas 

Hei por bem , para execuçao do Artigo terceiro da Lei 
n'!D'm:o duzentos sessenta e hum de li'es de Dezembro;~~ 
mel Oitocentos quarenta e hum , Decretar o aegulnfel• · · 

Art. unico. O Chefe de Policia da Provlncia de ·i,\6..;: 
zonas vencerá a gratiOcatllo annual de quatroéeoios mO ~. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camtira , do Mêd · 
Conselho , Ministro e Secretario ci'Estado dos Negocillíl da 
Justi~' , o tenha assim entendido ; e faça executar, Pali." 
cio dll Rio de Janeiro em qnioze de Setembro de inn oi
tocentos cincoenta e hum , trigelllmo Ü Indepe~ e 
do Imperio. · ·ot • • 

. ' 
Com a Rubrica de Sua Masestade o Imperador • 

• 

Eusebio de Queiroz CoiiÍ111lo Mattow c_... 
-~:~.'}":; 

DECRETO N.• 822-de 15 de Setembro de 1851. 

Crea hUM Amanuense do Cl~e(e de Policia da Proziritlia 
do Amazonas, e marca a gratificação que deoe perceber. • 

llei por bem , para exeeuçao do .trtigo oitavo da Lei 
numero duzentos sessenta e hum , de tres de Dezembro 
de mil oitocentos qoaredlll e hum Decretar o seguinte : 

Art. unico. O Chefe de Policia da Provincia doAm&<> 
zonas terá hum Amanuense para o etpediente da respe
ctiva Secretaria , o qual vencerá· a gratiftcaçao ao nua! de 
quatrocentos mil réis , dependendo porém da approvatl!O 
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da Asséliiblén Geral Legi~lativa , na conformidaJE''ilo cl!'ifilo 
Artigo. lH ' · 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , do Meu 
Conselho, Ministro e Secr.-rio d'Estado dos Negocios da 
Justiça , assim o tenha entendido , e faça executar. Pa
lacio .do. ,).tio de Janeiro em quinze de Setembro de mil 
oitocen1~~~!nc9e.11Ja e hum, trigessimo da lndependencia 
e do mper10. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queil·oz Coitinho 11-lattoso Camara. 

i- ;'~·t; ~·i 
,, ·, 

: .. lj'. 

~-

,. ' . ' 

,, 

:, 

.. 
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CQJ.I~ÃO,DAS LEU~ DO IMBI!dliO DO. BRASIL. 

iSót. 

TOMOU. PARTE 2.• SECÇÃO ÓÓ.1 

DECRETO N. • 823 - de iS de Setcmbi'O de 1851. 

li/arca a gratificação do Director Geral do Censo 
e seu Srcretario. 

Em virtude do disposto no paragrapho terceiro. do 
Artigo dezesete da Lei numero quinhentos oitenta e seis 
de seis de Setembro de mil oitocentos e cincoenta :,. Jl,ei \ 
por bem arbitrar a gratificação annual de bum conto e \ 
duzentos mil réis ao Director Geral do Censo do 19-
rio; c a de oitocentos mil réis ao seu Secretario. :.:0 
Visconde de Mont'alegre, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios do lmperio, assim o tenha entendido, e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em de~ito de 
Setembro de mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de M cmt' aiBgr~. 
·' 4-

.. 
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f.OCLECÇÃO DAS LEIS no IMP.;RIO no BRASIL. 

!851. 

to~to ih. p,\RTE 2. a SECÇÃO 56. a 

DECRETO N.• 82~ ·- de 20 ele Setembro de 1851. 

Declara em que impedime'!l?·' devem os Juizes de Di•·eito 
passar a Ji ara ao,, Jlumcrpar.~ , e romo o derem (azt•t. 

Tendo ouvido o Secçao de Justiça do Conselho d'K'
tado , e Considerando abusiva a pratica seguida por alguns 
Juizes de nireito de conservar o exercido de emprego e 
ao mesmo tempo mandar presidir as Sessões do Jury pelos 
Juizes Municipaes, Usando da attribuiç;Jo, que Me conrerc 
o Artigo cento e dons paragropho doze da Constituiçao ; 
llei por bem necretar o seguinte : 

Artigo unico. Sempre que estiver impedido, salvo 
nos cnsos de suspeiçlio em causa determinada, deverá o 
Juiz de llireito passar a Vara aos Juizes Municipaes designa
dos para o substituírem , pela ordem da designação. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do }feu 
Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido, e raça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil oi
tocentos ciucoenta c hum , trigesimo da lndependenria e 
1lo Tmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

TltMebio de Queiroz Coitinlm Mattoso Camara. 
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GOLLECÇÃO DAS LEIS DO Uli'ERIO DO BRASIL. 

181it7 

TOIIO 1.&. PAJ\TE 2. • SECÇÃO li7. a 

DECRETO N.• 82ã- de 21 de Setembro de tSãl. 

Eleva os ordenados de algum Juises Municipaes e de Or
phiios de differentes l'rovit~eias do lmperio. 

Usando da aulorisaçilo que lle confere o Artigo un
decimo pllragrapho undecimo da Lei numero seiscentos vinte 
e oito de dezesete de Setembro corrente; Hei por hem 
Decretar o seguinte : 

Art. I. • Ficllo elevados a hum conto de réis annuaes 
os ordenados dos Juizes Municiplles e de Orpbaos dos Ter
mos de Macapá , Chaves e Mazaglo- Porto de Moz e Guru
pá - Barra do Rio Negro , Egas e Barcellos - e Manés , na 
Província do Pará ; Chapada - e Riacbao , na Província do 
Maranb8o ; Pilao Arcado, na Província da Bahia ; Araxá -
Uberaba- Paracatú - e Minas Novas, na Província de Mi
nas Geraes; Goyaz - Santa Cruz - Cavalcante- Palma e 
Conceiçilo - CatalAo - e Carolina, na Província de Goyaz ; 
Cuyabá - Diamantino - e Poconé , na Província de Mato 
Grosso; Cruz Alta - SAo Borja -Alegrete -Uruguaiana
e SAo Gabriel , na Província de SAo Pedro do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 2.' FicAo elevados a oitocentos mil réis os or
denados dos Juizes Municipaes e de Orpbaos dos Termos de 
Obidos e Faro - Melgaço e Oeyras - Cachoeira e Monso
rás , na Província do Pará , Pastos Bons, na do Maranbao ; 
Oeyras e Valença- Parnaguú -Príncipe Imperial ·--e Jai
cós, na Província de Piauhy ; lpú - SAo Joao do Prín
cipe - Granja e Villa Vit.osa, na Província do Ceará; 
Natal , SAo Gonçalo, Extremoz e Touros--Maioridade, Porta
legre e Apudy - Priocipe e Acary , na Província do Rio 
Grande do Norte; Garanhuns -Boa Vista - Ouricury - e 
Flores, na Província de Pernambuco; Urubú e Macaúbas
e Pambú, na Província da Bahia; 8ao Matheus- Linhares e 
Bnrra de S.1o Mathen~ -Itapemio·im , Benevente e Gnarapary , 
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na Província elo Espírito Santo; Curvêlo - Presidio - La
vras- Jacuhy - Formi8as - Januaria - Slo Romlio - e 
Ouro Preto , na Província de Minas Geraes ; Cachoeira -
Jagoarao- Piratiny-Santo Antonio- e Bagé, na Província 
de Slo Pedro do Rio Grande do Sul. 

Art. 3.• FicAo revogadas as disposições em contrario. 
Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , do Meu 

Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Negooios da 
Jnstiça , assim o tenha entendido , e faça executar. Pa
Jacio d'o Rio de Janeiro em vinte e hum de Setembro de 
mil oitocentos clncoenta e hum , trigesimo da Independeo
ela e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Emebio tk Queiroz Coitinho Mattoso Camara. 



COLLECÇÃO UAS LEIS. UO IMPEl\10 DO BI\ASIL .. 

t851. 

TOliO ih. SECÇÃO 58.' 

UECl\l,TO N.o 826 -de 26 de Setembro de 1851. 
• 

Abre ao Jllinisterio do Im]Jerio /unn t-redito extraordi. 
1111/"ÍO de 8. 000,'lt000 para occorrer IÍS despezas com 
'' epidemia de be.r.iga.• '"' l'rorincitt do l'm·ti e em 
outras. 

Attendendo á urgente 11ecessidade d.c acudir com 
IH'Oill1JL1S pro,·idencias a atalhar o progresso da epide
mia de bexigas que acaba de manifesta•·-se em algumas 
l'rovincias ao Norte do lmperio, e sobretudo na do Pará, 
onde tem feito maiores estragos; e não sendo previstas 
na vigente Lei do Orçamento as despezas que demanda 
esta occnrrencia extraordinaria : Hei por bem , Tendo 
Otl\'ido o Conselho de Ministros, na conformidade do 
S 3. 0 do Art. h. o da Lei N. o 589 de 9 de Setembro de 
I850, Autorisar o l'flinistt·o e Secretario d'Estado dos Nc
gocios do lmperio a dispender com este objecto no cor
rente exet·cicio a quantia de oito contos de réis; devendo 
este credito ext•·aordinario ser opportunamente incluido 
na Proposta que houver de ser presente ao Corpo Le
gislativo, para ser definitivamente approvado. O Visconde 
de Mont'alegre, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmperio , assim o tenha entendido , e faça 
executar. P<tlacio do Rio de Janeiro em vinte c seis de 
Setembro de mil oitocentos ciucoenta e hum, trigesimo. 
•la lndrprndcncia c do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua Magestadc o hnt•crador·. 

Visconde dr Jlmtt'a/c!JI'f. 



lli~GRETO N." 827 - de 2(j de Setembro de is;, I. 

Abre ao .Uinisterio do lmperio kum aedlto c.ttmor
tlillltrio de 30, 000;f)')000 ptlra tJetpeZilS COtn providm
das sanilaritlS tendentes a aliúhar o progre.<.<O t/Jt 
/l•bre amarella, a pret'enir o seu reapparccimt'nto, 
e a sot:rorrcr os enfermos necessitados. 

Aucndendo ã insufficiencia dos creditos abco·tos (>elos 
llecretõs N. •• 533 de 25 -de Abril de 1S50, c íá2 do 
8 de Janeiro de 185i , para as despezas que demaodão 
as providencias sanitarias, tendentes a atalhar o progresso 
da febre amarella, a prevenir o seu reapparccimento , 
e a soccorrer os enfermos necessitados; e sendo urgen
tíssima a necessidade de occorrer a taes despezas, e sa
tisfazer as jã feitas: Hei por bem, Tendo ouvido o Con
selho de Ministros , na conformidade do § 3. o do Art. &. • 
da Lei N. o 589 de IJ de Setembro de 1850, Autoo·isar 
o Ministro e S<•cretario d'Estado dos Ncgocios do hn
pcrio , a dispendcl" com attndlc o~jcclo no corrente exer
cício a tJuaotia de triut.I contos de réis , alem das som
mas para o mesmo fim consignadas nos citados llecretos ; 
devendo este credito extraordinario ser opportnnamento 
incluído na Proposta <JUe houver de ser presente ao Corpo 
Legislativo, para ser definitivamente approvado. O Vis
conde de Mont'alegi'C, do Meu Conselho d'Estado, Pre
sidente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario 
d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha enten
dido , e faça execntnr. Palacio do Uio de ;Jan!!it·o cm 
vinte c seis de Setembro de mil oitocentos ciueoenta c 
hum , trigesitno da ludependcncia c do lmt>co·io. 

Com a nuht·ira d~ Sua Mngcstadc o hnl>ermlor. 

l'isr·olltlc tú: _ffont'alf'!JI'r', 
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COLLECÇÃO D.\S LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOMO f6, PARTE 2.• SECÇÃO 59.' 

DECRETO N. • 828 - de 29 de Setembro de 1851. 

Jlanda e.Trcutar o RegulamRnlo da Junta de 
11 ygirne Publica. 

Em conformidade do disposto no Decreto N. • 5l!IL 
de U de Setembro de i8á0: Hei por bem, Tendo ou
,·ido a Secção do Imperio do Cou,..Jbo d'Estado, Appro
var e Mandar que se execute o Regulamento da Junta 
de Hygiene Publica, que com este baixa , assignado pelo 
Visconde de &Iont'alegre , do Conselho d'Estado, !'re
sidente do Conselho de Ministros , Ministro e Seeretario 
d'Estado dos Negoeios do lmperio, que assim o tenha 
entendido , e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro 
em vinte e nove de Setembro de mil oitocentos ein
coenta e hum , trigesimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

ViS<·omle tle il/onl'alegre. 

Rrgulumrnto da Jwtlll ele llygiene Publira, maududo 
exrcultlr pelo Decreto d'esta data. 

CAPITULO I. 

Dos Hmpregados da Repartiçtlo ele Saude Publica. 

Art. i.• A Junta de Hygiene Publica, creada por 
Decreto de U de Setembro de iSóO, será denomioada
.Junta Central de Hygieue Publica.- Seu assento serã na 
Côrte; e no ltlunicipiu desta e na Provincia do Rio de 
.Janeiro exercitará immediatamentc a sua autoridade. 

Art. 2. 0 Nas Províncias do Pao·á, Maranhão , Per
nambuco, Bahia c Rio Grande do Sul haverá C:ommis-
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sões de Hygiene Publica, cOIDJIOStas de Ires membros • 
nomeados pelo Governo, que d'entre os mesmos designará 
o Presidente; nas outras Províncias haverá somente Pro
wedores de Saude Publica. Os Presidentes, tanto da 
Junta como das Commisalles, tem voto de qu~lidade. 

Art. S. • Farão parte das Commisslles de Hmiene 
Publica os Commissarios Vaccinadores provineiaes, os 
Provedores de Saode dos Portos, e Delegados do Cirur
gião-mór do Exercito, onde os houver. Os Prevedores 
de Saude Publica serão escolhidos destas Ires classes , 
segundo o Governo entender. 

ArL 4.• O Presidente da Junta Central, quando 
impedido, será substituído pelo Medico mais graduado , 
e em igualdade de graduaçlo academica pelo mais an
tigo dentre os dois que exercerem os cargos de Cirur
gião-mór do Exercito e da Armada: quando pon!m o 
impedimento for além de hum 1nez o Governo nomeu4 
quem o substitua. 

ArL 6. • Os outros membros da Junta Central , quan
do impedidos por mais de hum mez , serão substituídos 
pelos que suas vezes fizerem nas respectivas Repa.tiçiles: 
o que igualmente se seguirá quando algum dos Cirur
giiles-móres estiver substituindo o Presidente. Os mem
bros das Commissiles e os Provedores de Saude Publica 
serão substituídos por quem os Presidentes de Província 
designarem, dando parte ao Governo das nomeações in
terinas <sue fizerem. 

ArL 6. • O Secretario da Junta Central será substi
tuído pelo mais moderno em serviço dentre o Provedor 
de Saude do Porto c o Inspcctor Geral do Instituto Vac
cinico, quando o impedimento não exceder de hum mez, 
porque neste caso se-lo-ba por hum Amanuense da Se
cretaria d'Estado dos Negocios do lmperio, que o res
pectivo Ministro designar. O Secretario das CommiSSiles 
será hum de seus membros designado pélos Presidentes 
de Província. 

ArL 7. • As actas das sessões, e toda a cmTespon
cia da Junta Central e das Commissiles, serão eseriptas 
pelo Secretario , assim como todos os termos que for ne
cessario lavrar-se ou em sessão, ou fóra della em acto 
de visita, ou em qualquer outro acto · de jurisdicção da 
Junta Central ou dos Commissões; o que tudo ser<i ar-
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thivado, ficando o Archivo debaixo dn gua1'da dos 101!8* 

mos Secretarias. 
Art. s.• As SCSIIÕCS da Junta Central e das Com

missões serão feitas nas casas das Camaras Municipaes em 
sala para isso por ellas designada. 'ferlio lugar buma vea 
ao menos por semana , e sempre que o serviço publico 
o exija , ou t>nr delibemção da Junta Central, ou das 
t:ommissões, tmnada em sessão, ou por convocação do 
l'•·csideute. O Archivo dever(, ser collocat.lo no mesmo 
lugar dns scssõc~. 

Art. 9.• O Govm·no sob proposta da .Junta, c os 
Pa·csidentcs de }lroviuci:a sob proposta das Commissõf!S t 

dando immediatamenle parte ao Governo, pode1·ão no
meat· Delegados de Saude l'ublica todas as vezes que a 
sua necessidade for reconhecida. As attrihnições destes 
Jldegados serão dcwt·minadas em hum Regimento espe~ 
cial. que serio proposto prla Junta e aptwovado pelo 
f:4neruo. 

Art. 10. As go·atilica\'Ões dos membros do Junta 
Ccuu·al e das Com missões pertencerão aos que estivcrt!IU 
em se1·viço eiTectil·o, passando nos seus impedimentos ~ 
qnalqul'r que seja a causa, pura os que os snbstituirem. 
O (;overno na C(ll'le e os Presidentes nas Proviocia8 
marearão aos membros d;,1 Junta Central, no Secretar·io ~ 
e ••os mcnthros das Commissões e Pro\·edons de Saudt! 
Publica quantia para transporte e comedorias em todo~ 
os c:~sm• de sf!niço cxtraordina•·io. 

r.APITUI.O 11. 

Da lnspeq·t19 de Saude dos P01·to.<. 

Art. H. A Inspecç5o de Sonde dos Portos fica in
corporada e debaixo da direcção da Junta Central de 
Hygieoe Publica, subsistindo o Decreto N.• 268 de 29 
de Janeiro de 18.63 com as seguintes alterações. 

Art. 12. Logo que constar aos Provedores de Sandc 
dos Portos, ou a qualquer membro da Junta Central . 
ou das Commissões que nos lugares que estão em com• 
municação com o lmpcrio, se teDJ manifestndo algu10a 
moles tia contagiosa, darão parte aos Presidentes da Junta 
CtoiHrul ou das eomtui~~Õ(•!ó!' ()lU~ as CflD\'OCal'ào immedia-
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dellte , ·':t 'fiar :'de 'lleliberar sobre as providencias a to
tn:Jr para e'iitar • o contagio, 
. • Art\ t.s. ·" Onde não liouver Commissões, os Po·o
'h!dores 'de· 5aude darfio' parte das noticias que tivere!n 
aoil Presidentes de Pt'OVincia, que nomearão, para o fim 
do Artigo antecedente, Com missões extram·dinao·ias de 
Ires membo·os, das quaes rarão parte os mesmos Prove
dores de Saude dos Poo·tos, os de Saude Publica, os 
Commissarios Vaccioadorcs e os Dclo•gados do Git·m·gião
mór, onde os houver. 

Art. U. No caso de alguma embao·cação ser decla
rada eon quarentena, ou shn1•lcsmente em observação, 
os Provedores de Saude dos Portos, dando as pro,·i-
11encias que julgarem necessarias, darão parte de tudo 
sem perda de tempo á Junta Central ou ás Commissões, 
para que estas resolvão sobo·e a necessidade da conti
nuação dessas medidas, não deixando de communicat·-lhes 
as circumstancias, que de novo occorrercm, até que 
se resolva a cessação da quarentena ou da obser.·ação. 

Art. 1.5, Os meios necc•sal'ios para a policia sani
taria dos Pot·tos, e as providencias pm·a os casos cx
traordinarios, de que trata o Art. 8. • do mencionado 
Decreto de 18113, serão apresentados á Junta Central ou 
ás Commissões, que deliberao·ão a •·es1•eito de sua con
veoieucia. As Commissões contmunicarão suas decisões 
á Junta Central e se eonrormarão com as insto·ucções, 
que por esta lhes rorem dadas. Nos casos porêm em 
que for neeessario tomar medidas promptas , serão logo 
executadas as decisões das Com missões, não· deixando 
'por isso de as communicar á Junta Central, que as tmns
mittirá ao Govet·no. 

Art. f6. O Governo marcará o lugar onde eou 
terra devem funccionar as Repartições de Saude dos Por
tos, quando não o possa ser no mesmo lugar da Junta 
Central e das Commissões, e regulará, como mais con-

. veniente for, o sei'Viço de mar, combinando-o, quando 
seja posslvel , com o da Policia e da Alrandega. 

Art. t7. Quando os dois Sect·etat·ios da Provedoria 
de Saude do Porto do Rio de Janeiro estiverem impe
did<ls, ou quando o impedimento de hum delles exceder 
de hum mez, o Governo nomeará quem sirva interina
mente, marcando lmma gratificação razoavel. Fica SUl'· 
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primido o lugar ile Guanla-bandcira} ~ni11;~suas· fe11f1!t 
" Guarda que estiver de serviço DO mar.·"" ,. , .. •, 

Art. 18. A Junta Central tomará em•pártiatlal" con·' 
sideração ns questões relativas a quarentenas 'Lazare>< 
tos; Jlroporá ao Governo as altera~ões que jnl!l'ar edn4 
vcnientes ao Decreto de 29 de Janeiro de 1863; e em' 
geral indicarlt as providencias que se tornarem }H'ecisas· 
para o bom desempenho do scrvi~~o sanitario dos Portos/ 

CAPITUI.O JU. 

/Ja I tfS/Jl'l'fÜO da V accflwriio. 

,ht. I !1. Fica igualmente incorporada na Junta Ccn:.O 
tr<JI e debaixo t.le sua direcção a lmspecção da Vaccina:. .... 
•·ão, continuando em vigor o Decreto N. • 464 de 17 de 
1\gosto de 1846 com as modilicações seguintes. 

Art. 20. As instrucçõcs, providencias, exames, 3\'é'" 

riguaçõcs, mappas e relatorios, de que trata o Art. 8.-: 
do mencionado Decreto nos §§ á. •, 9. •, H , 13, H , 
15 c 16; as consultas, Art. 10 :i§ 1.• e 4.•; e a Me-' 
moria , de •1ue falia o Art. 26 serão apresentadas fi 
.Tunta Central, que as levará á presença do Governo com 
as obsenaçõcs que entender dever acc•·escentm·. 

A•·t. 21. As medidas sanitarias, de que trata o Art. 
21 §§ 5." e 6. • serão apresentadas ás Com missões de; 
Hygicne para resolverem sobre a sua adopção, e por· 
estas aos Presidentes de Província, que as mandarão 
executar nos casos urgentes, sendo em todo o caso I e• i 
vadas ao conhecimento da Junta Central, cujas instruc·~ 
\:ües serão observadas. Nas Províncias onde não houver; 
Commissões, serão ellas apresentadas aos Provedores de' 
Saude, que as levarão ao conhecimento dos Presidentes 
de Provincia com as suas observações. 

A•·t. 22. As propostas para Commissarios muoici· 
paes e parochiaes, de que fallão os Arts. 6. • e 21 S 8. •'• 
do supo·acitado Decreto, se•·ão feitas pelos Commissarlos• 
Vaccinadores Provinciaes aos Presidentes das Proviocias, 
a <Jnem licão competindo essas nomeações nos · mesmo~ 
termos dos Arts. 6. • e 7. • do Decreto, fazendo-se as 
competentes participações ao Governo e ao Iospector Geral. 
Se no lnga•· houver Delegado de Saudc, este servirá ao 
mesmo tempo de Commissario Vaccinador. 
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*"".,.,-At'l, 2&~· .. 0:- Governo na Co\rte e os Presidentes nas 
Províncias regulario o serviço da vaeeinação, mareando 
ot diaa ,el& qne ella se deve fazer e designando os lo
pres a "ll~•e .devem :-ir os Vaeeinadores, ~uvindo para isso 
,..rnspeetor Geral ou IIB Commissarios Vaccinadores Pro
(lnciaes. 
. ArL 2A. A Junta Central propori ao Governo as 
providencias que julgar neccssa•·ias e dará iostrueções 11ara 
a regularidade da vaccinação . dando parte de tudo ao 

· GovPrllo. 

: 

·• ~. 

CAPITnt.O IV. 

/Jo cxerrido dtt tlledidnn. 

A1·t. 2li. Ninguem póde exercer a medicina, ou 
qualquer dos seus ramos , •em titulo conferido pelas Es. 
colas de Medicina do Brasil , nem póde servir de perito 
perante as Autoridades .Judiciarias, ou Administrativas, 
ou passar ecrtiüeados de molestia para qualquer fim que 
aeja. Os infraetores incorrerão na multa de cem mil 
réis pela primeira . vez, e nas reincidencias em duzentos 
mil réis c quinze dias de cadêa. 

Art. 26. Os Medicos, Cirurgiões, e Botica rios ; . 
n,aciooaes ou estrangeiros, formados em Escolas estran
~iras que forem ou tiverem sido Professores de qualquer 
Universidade ou Escola de Medicina, reconhecida pelos 
seus •;respectivos Governos , poderão exercer temporaria 
ou perpetuamente as soas profiss4es sem dependencia de 
exame perante as F..scolas de Medicina. Para podco·cu• 
porêm gozar deste favoo·, deverão justilicar primeiro pe
rante as mesmas Escolas que são ou forão com ell'eito 
Professores , e que as Escolas e Universidades em que o 
são ou forão, estilo reconhecidas pelos seus Governos ; 
apresentando para isso attestado dos Agentes Diplomaticos 
do Imperio , e na falta destes, dos Consoles Brasileiros 
acreditados·· nesses Paizes. 

.Art. 27. O Governo, ouvida a Escola de Medi
cina da Côrte, poderi dar licença aos Medieos~ Cirur
giões e Boticarios formados em Universidades ou Escolàs 
estrangeiras para exercerem suas profisso\es no Imperio, 
no caso de qne sejão autores de obras scientifieas de 
reconhecido merecimento , e que sejão de llf'm P'tah•lr-
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dda reputação liueraria , iodepéodente de qualquer oàiiÍIB 
fot·malidadc. ' · 

Art. 28. Os Medicos , Cirurgiões, Boticarios Den
tistas c Parteiras apresentarão os seus diplomas, na Côrte 
c l'roviocia do Rio de Janeiro, á Junta Central, e nas 
l'rovincias, ás Com missões e aos l'ro~edores de Saude 
Publica. Em hum livro destinado para a matricula !le 
inscr·clcrà o nome do indi\'iduo, a que pet•tence o di
ploma ; a prolissão a que se refere e a Corporação qde 
n conferio; o que feito o Presidente da Junta Central 
ou da Commissão ou o Provedor de Saude Publica lao
•:ará nas costas do diploma o -Visto- e assignarão. 
Os formados em Universidades ou Escolas estrangeiras·, 
cujos diplomas não tcnhão sido legalisados pelas Facul
dades de Medicina do lmperio, ou não estiverem coni
prchcndidos nos dois antecedentes At·tigos, não serão 
insct·iptos nos livros da matricula. 

Art. 29. Sem que se tenha feito a matricula do 
modo dctct·minado neste Regulamento, não he licito o 
e~crcicio da medicina em qnalquer de seus ramos , ainda 
que tenhão sido preenchidas as obrigações do At·t. 2ó.•, 
c que gozem dos favores dos Arts. 26 e 27. Os in
fractorcs incmTcrão na multa de ciocoenta mil réis pela 
J>rimcira vez, c no dobro e em quinze dias de cadêa nas 
rcincidcncias. 

Art. 30. A matricula dctcnninada no Artigo 28 
deste Uegulamento dispensa a que pela Lei de H de Ou
tubro de :1.828 se fazia perante as Camaras Municipaes. 

Art. 3t. Iluma ,·ez feita a matricula, segundo lica 
determinado , não be necessa1·io repeti-la , quando se tenha 
de mudar de domicilio; com tudo, quando a mudança 
for de huma Província para outra, a Autot·idade que 
procedco á matricula ou da l'ro~incia em que se aeha•a 
porá hum- Passe -nas costas do diploma, que servil·ã 
para melhor prorar a identidade da pessoa e legitima posse 
do diploma. 

Art. 32. A Junta Central, as Commissõcs e os 
l'rondot·es de Saude Publica, logo que entrarem em Cler
cicio, officiarão ás Caniaras Municipaes para que lhe eo
Iiem listas dos Facultativos matriculados com todos os 
csclarecimcnlos que constarem dos seus assentos. Se a 
f!ssc tempo não csti\'CI'Cm l'cunidas as Camaras Munici
p;,tes, o!:: seus Presidentes ~1s farão tira1· pelos Sccretarios 
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IIIJAs., mesmas, e verilicando sua exactidão, M J;cmclle• 
;TAO com suas assignaturas e as dos mesmos Secretarios; 
ç na primeira reunião daJ'ão parte do que hom·erem 
.p1·aticado. 
. Art. 33. Recebidas as listas enviadas pelas Ca

: maras Munici1>aes, serão lançadas nos livros da matri
.;:eula com todas as indicações nccessarias. Com estas e 
com as que se fizerem de noyo, format·-se-ha a matricula 
pi'OI'incial, que será publicada pela imprensa. 

A•·t. 3h. As mesmas Autoridades sanita rias, que 
.. ~)l'ganisarcm as matriculas JH'Ovinciaes, remetterão copias 
.j.. Junta Central, que com cllas, e com as matriculas 
Ao Muoicipio da Gõrte c 1'1·ovincia do Rio de Janeiro, 
,.formará h uma matricula geral, que fará publicar pela hil
prensa • 

. , Art. 35. Estão habilitados a exercer suas profissões, 
indeJlendentemente de nova mati'Ícula, todos os que já se 

.achão matriculados nos livros das Camaras Municipaes. Aos 
~·que não estiverem matr·iculados são concedidos tres mezes 
_a contat· da execução deste Ucgulamento )Jtll'a cmnpt·ir o 
, disposto no A•·t. 28. Igual prazo fica. concedido aos que 
_pam o futuro houve1·em de receber d1plomas, devendo o 
prazo se•· contado do dia em <(Ue o recebêrão, ou da 

"chegada á respectiva Provinda. 
Art. 36. As Gonunissões e os Provedores de Saude 

· Publica manda1·ão todos os a unos, até o dia 15 de Ja
neiro, á Junta Central copia das matriculas feitas durante 
o a uno anterior, acompanhada das alterações, que por 

. 'morte ou auscncia houve•· sofft·ido a }lfesente. A' l'iSta 
r;dellas a Junta Ccnlral reorganisará a matricula grral e a 
,"faJ'á publicar. 
,. Art. 37. A Junta Central, tendo noticia de que al-
1gmna matricula se fez contra o disposto neste Regulameu. 

,.;to, exigirã da Aut01·idade, que a presidio, os esclat·eci
.,,lncntos nccessarios, e á vista delles, julgando que menos 
... cudal foi a matricula, mandará respomlct· á Autol'idade 
r respectiva sobre os pontos da illegalidade, sendo igual
. 1nente ouvida a parte interessada: em presença destas 
respostas julgará da legalidade da matricula. 

Art. 38. A matricul• julgada illegal ficará sem effei· 
to, fazendo-se no respectivo livro a declm·ação competen
te. Da decisão da Junta ha1·e•·á recurso para o Conselho 
c.l'Estado, tnnto }JOI' parte da Autoridade ()UC proccdco á 
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matricula, ~omo da parte inte~essad.a, .• A, .. ~orrçsnpJid~. · · 
para este filll" 'fê"tàrá por intemJec!m dós Presidentell,-i!íô,', 
Pr~tvincia, que a dirigirão ao Governo. .• .,;" · 

Art. 39. Nenhum Facultativo poderá prepárar e nelJ!, 
vender remedios ou drogas, excepto nos lugai·es onde uã~ 
houver botica aberta ;· e nem tão pouco poderá em hypo~; 
thcse nenhuma ter sociedade ou fazer coutr·acto com Bo~ 
cario ou droguista sobre objectos relativos f1s suas profis':". 
sões; c nem impor nos doentes a condição de comprat; 
os retuedios em certa e determinada botica. As infl·ac:.~ 
rões serão tmnidas com a JUulla de duzentos mil réis pel~ 
primeira vez, e m1 mesma quantia e quinze dins de c~;; 
dêa nas rcincidencias. . ~l 

Art. 40. Os Facullalivos serão obrigados a escrevê.r,. 
as receitas em portnguez, e a lançar por extenso as for-· 
mulas dos remedios' ou sejão proprias ou alheias, cont 
os nomes e doses das substancias que entrão na compó~~ 
sição dos mesmos remedios, sem abreviatm·as, signaes,.. 
nem algarismos. São exceptuados somente os casos em, 
11ue as formulas se achem escriptas nas Pharmacopeas i 
que então bastará escrevet· o nome por que he conhecidq., 
o remedio e a Pharmacopca em que se acha; mas istci., 
mesmo sem abreviaturas, nem signaes. ., 

Art. U. As receitas deverão lambem conter o modo~ 
por que se de\· e fazer uso do rernedio c especialmente se> 
interna ou externamente ; deverão declarar o nome do · 
dono da casa, e, não havendo inconveniente, a pessoa a 
quem he destinado , assim como o dia , rnez e anno CU\ 
que são f'scriptas. •·, 

Art. 62. Os Boticarios não pr·epararão receita qu~~o, 
não esteja assignada por Facultativo matriculado, e uerú,. 
na conformidade dos Artigos antecedentes.. Não poderã~ 
alterar, nem substituir os medicamentos _,ou as substancia~t 
que forem prescriptas para a sua compósição. Quando as. 
doses lhes ~areção excessivas representar~o ao Facultativo,lrf 
que as recertou , e só as prepararão depors de declaraçfo~ 
expressa deste. . _ .. ·. ·,;-<» 

Al't. hS. 1ts rnfrocçoes dos tres ·pr·ecedentes Arll...,. 
gos serão punidas com a multa __ de dez mil réis pela pri
mei !'a vez e o dobro na seglrôda, podendo nas reinci
dencias elevar·•e até cem mil réis. As receitas, que não 
estÍI'erem na eonfunnidadé dos Artigos antecedentes, não 
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t$1itr acceitas em JuizO, ne111 para provar divid:.t, nem 
• ~ãt·a abonar qnalquct: reclamação. 

· Art. 46. Os Boticarios transcreverão textnalnwnte 
às receitas nas ''asilhas ou PD\'Oitorios que as conth·erem, 
sendo estns lncr·adas e marcíldas com os seus nomes O 
tt1g;1res .·de morada , assim como o modo de se fazf.'l' uso. 
De\'crão ter livro propr·io, em fJUe registrem as receitas 
ióm o nome do dono da casa para que são cnvimlas. 

Art. IJ5, Par·a a composição dos remcdios olnci~ 
õacs segnir-sc-ha " Pharnwcopca Franceza, até que se 
ffchc org<mbada h uma Pharmncopca Urasilicnse, pttra o 
q·uc o GO\'CI'OO nomeólrá huma Cornmissflo de pessoas com., 
11ctentes. Depois de publicada a Phannaeopea Brasilicnsc, 
que o será por autorisaçfto do GO\'cr·no, os Boticarios 
deverão te•· os remedios preparados segundo as formulas' 
l(essa Phannacopca ; o que não inhihe que os possão tel"! 
segundo as formulas de outras Pharmacopeas para satis-a 
fazerem ás prescl'ipções dos Facult<HÍ\·os , os quaes podem 
receitar como entenderem. 

Art. ltH. 0:; indivíduos que sem te1· diplomê:ls que 
facultem o cxercicio da medicina ou da pharmacia , e 
os digão tel' , e effccth•amente cxcrção algumas dessas 
profissões, incorrerão pela primeira vez na multa de 
duzentos mil réis, e nas reincidencias na mesma multa, 
e ·quinze dias de cadêa , alêm das penas em que possão : 
iocorrm·, segundo os Ans. 301 c ~02 do Codigo Ct·iminalo 

.. 
CAPITUI,O V. 

Da !'oficia Sanitaria • 

• :! Art. A7. A Junta Central, as Com missões, c os 
Provedores de Sal!_de Publica tm·ão o maior cuidado em 
H!:vestigar as causas da insalubridade geral ou parcial de 
~gum lugar, em observar o curso das molestias reinantes 
pãrticularmente das contagiosas , c em geral empregar a 
tilaior vigilancia sobre tudo <JUe diga •·espeito á saude 
pitblica. 

Art. AS. Inspeccionar;'lo com o maio•· escrupulo 
as substancias alimentares ilqxltllas á venda ; visitarão te,
dos os annos , buma vez pele menos e em epocas in
cenas , as boticas quer de particulares , quer de Corpo
rações, ilS drogat·ias, armazcns de mautinwntos , cnsas de 
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pasto, botcquil!l ;rl\lt~c~d(ÍII publidls, · confc.itariàs, it8 
guea. bospitacs • eoll~oos. càdêas. àqneductos ' ee,rm.. 
terios, officinas, laboratorios, ou fabricas, em qne'··•..M 
manipulem remedios ou quaesquer outras substaneiail qut 
servem para a alimentação e podem prejudicar a. saud~j 
e em ·geral todos os lugarc• donde possa provir da'mii'O 
á Saudc Pubhca, ou pelas substancias que se fabl'icão , oi 
peJos trabalhos que SC opel'ÜO, devendo preccdco· 3S CODf 
vcnientes participações ás respectivas Autoridades, quand8 
se trate de Estabelecimentos publicos. ··~· 

Art. 69. Examinarão as localidades em qnc ·'s'e 
achem fabricas, cujos trabalhos ~ão nocivos á saude oiJ 
ainda de cheiro incommodo, c mm·ca1·ão as distancia·s 
em que d.-ão ficao· dos povoados ; podendo manda-lati 
fechar até <JUC se realisc a remoção determinada. DaS 
decisões das Commissões c dos Provedores de Sande Pu' 
blica haverá rccm·so para a Juuta Central, assim comd 
desta para o Conselho ti'Estado. 

Art. fiO. As fabo·icas de aguas mineo·ars precisão para 
se estabelecerem de previa autorisação das Autoridades 
Sanitarias. Para esse fim deverão os seus proprietarioS 
apresentar amostras de suas agnas , a lim de recoube-
cer-se sua qualidade. As :malyscs serão feitas etn snà 
J>resença , sendo negada ou concedida a autorisação ·A 
vista de sen resultado. As mesmas Autoridades poderiô 
\'isitar as ditas fabricas, quando julgnrem convenienie ~ 
e se nessas visitas encontrarem aguas falsificadas. po
derão mandar fechar as fabricas por hum mez e inuti-
lisar as aguas que es.tivercm em deposito. . 

ArL óf. Os droguistas, e os que vendem substanélas 
venenosas das constantes da tabella de que falia o Art: .19 
deste Regulamento , assim como os fabricantes que êiÍio 
smis fabricas empregarem taes substancias', deverão partf
cipar âs Autoridades Sanitnrias, que os matricularão 'mb 
livro para isso determinado, especi6cando-se o lugar eiu 
que vendem as ditas substancias ou as fabricas em l.ÜÍ! 
as usão. Os infractores incorrerão pela primeira vez1 ' . · 

multa de duzentos mil réis, e nas reincideocias na mes · 
multa, podendo-se· lhes fechar' as casas ou fabricas p(ír 
espaço de tres mezes. .. ·t <~; · 

AI't. õ2. Os Botiearios deverão adoninistrar suas bo
ticas por si proprios , e não poderão ter mais de h uma, 
ou abrir ouH·tt por ti lia conta, sem que ponhão para as 



( 2ill ) 

adminislrm· outr·os Bnlicarios igualnwnh• malrkuhuln!iõ, nn 
officia<"S competentemrnte appl'O\'tulos 1wlas l':!o:col:1s cl1• 
Medicina , segundo as habilitações qu" Jl<ll'a esse fim Sf'l'iio 
ordenadas. 

Art. 53. Os Bolicarios e droguistas deverão ter afe
ridos os pesos, medidas e hlllauçus, c collocar rotulos 
11os vasos ou seus en,·oltorios , em que guardem llll'di
camentos ou outr·as substancias~ que d('signem o seu con
tendo. As substancias ''eneno!!as activas dc\'C'J'ão l'Star 
em lugar separado e fechadas com cba>e , <Jtle estará 11as 
mãos dos mesmos Boticarios ou dl"oguh~tas ou na de srus 
primeiros caixeil'os. 

Art. 5h. Os Boticarios e d1'0guistas n3o all:mdo
nariio suas boticas ou drogarias sem que deixem em 
seu Jngar pessoa habilitada para fazer suas ,·ezes. S<' do 
rrro commellido em sua ausencia po1· t•·oc• de substancia 
ou alteração de dose resultar damno , ficarão dles su
jdtos ã sua satisfação, alêm dns demais penas em que 
possão incorrer. 

Art. 55. Os Boticarios uão farão em suas boticas 
outro genero de negocio , qne não seja da sna Jli'Oiissão. 

Art. 56. Os Boticarios mall·iculados na conformi
dade deste Regulamento não p1·ecisão de licença das Ca
maras Municipaes para exerce•· a pharmacia ou ab1·i•· 
botica. Os que porêm as abl'ircm sem esta•·cm mall·i
culados , ou os que as tiverem em nome de outt·em, 
alêm da multa de cem mil réis fecharão a botica. Nas 
reincidencias, alêm do dobro da multa , serão confiscados 
os remedios e vendidos para as drspezas com a Smule 
l'nblica. 

Art. 5i. Da data da execução deste Ut•gulamcuto 
em diante não se abrirão boticas na l:ô1·te e nas Gapi
taes das Provinci"s sem que as Autoridades Sanitarias 
tenhão examinado se estão snfficientemente sortidas de 
remedios, \'asilhame , instrumentos , utensilios e liYrO!l 

constantes de lmma tabella ; <Jue )>ara r.sse fim será or
ganisada pela Junta l:eotral, e publicada com autorisação 
do Governo. Das decisões das Commissões e dos Pro
vedores haverá recurso )>ara a .Junta Ceuti'OI. den·ndo 
f.:rl' :u~omJl:mh:ulo dr hnma ropia d:1s faltns. 
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CAI'ITULO VI. 

Das visitas smdtarli.ts 

Arl. áS. As visitas sanitarias ás emba1·caçõcs con
tinuarão a srr feitas como até o presente, devendo o 
Provedor de Saude do l'orto obrar na conformidade do 
disposto no Gapilulo 2.• deste Regulamento . 

. \11. 51!. As visitas ás hotic.1s e estabelecimentos 
<lcllas dcpendemes serão feitas pelas Autoridades Sanita
rias OU (lOI' nrJcgados SCUS, <IUODI(O UÕO as JIOSSãO fazer 
por si. Os Delegados das Commissões serão alguns dos 
seus membros. As Commissõcs , seus Delegados ou os 
l'1·ovedores serão acompanhados por hum Fiscal da Ca
mal·a Municipal , por esta designado , o qual lavrará os 
termos ncccssarios se os Sccrctarios não puderem exercer 
4'$las funcçõcs como dctl'rmina o Art. 7 .•, notificará os 
peritos, c proccdení <is diligencias que lhe forem deter
minad:ts. 

Arl. 60. Se nas visitas se reconhecer que algumas 
substaucias estão falsificadas, corrompidas ou alteradas, 
ou que os medicamentos e drogas estão dete•·iorn<los ou 
já dcstiiUidos de vigor pam prodnzil· seus eO'eitos, ou fi
nalmente que as IH'Cparaçõcs não estão feitas segundo as 
formulas lll'csc•·iplas, serão os dito! objectos immediata· 
mente dcsll'llidos e seus donos condemnados, pela pri
meira vez na multa de cem mil réis , e nas reincidencias 
em duzentos mil réis, podendo o estabelecimento ser fe
chado até Ires mr.z•!s. 

;\1'1. lil. Quando os donos dos objcctos condem
nados 5{! não conformarrm com a decisão do Artigo an
tecedente , poderão c~xigi•· a nomeação de novos peritos, 
,~ujo pat·ccc-1· se sPgnir[l. Quando a segunda decisão não 
Jlossa ser dada m1 mesma occasião , serão os objectos 
guardados <•m lugar seguro , .com todas as c;mtelas para 
se e~itarem substituições. Os Chefes de l'olicia ou quacs
qucr outras Autoridades policiacs se presta1·ão a facilita•· 
os mdos de segurança. 

Art. 62. A execução destas decisões será determi
' oda pelos Chefes de Policia , de~endo para esse fim us Au
:~J•·idat!es Sanitarias rcmettcr-lhcs copia de todos os pa ... 
pds, ficando os originacs nos archi\'os. 

1\"rt ô:\. 1\':~s ocrttsiões de \'isita todos os oh,jectos 
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c delJOSitos dellcs serfto fmnqncados ás Autoridades , c 
os <Jne se recusarem serão considemdos como incursos 
no At1. 60, e sujeitos ás 11cnas ahi determinadas. 

Art. 64. Os Boticarios devem ter e apresentar os 
seus diplomas, as Pbarmacopeas em uso , a lista dos Facul
tativos e a tabella das substancias \'enenosas, de que 
trata o Art. 79. Os dmguistas , •1uc l'enderem as subs
tancias venenosas refel"idas na dita tabclla • devem te-la 
c apresenta-la, c a ccl'lidiio das f'uas matriculas. Os 
que se negarem a isto serão cousitleJ"ados como exer
cemlo profissão sem titulo , c sujeitos lts penas do Art. 46. 

At·t. 61>. Dadas as by)>Dtheses dos Artigos antece
dentes , lavrar-se-Ita bnm tet·mo com a exposição de 
todas as circumstancias, assignado pelas 1\ntoridades Sa
nitarias, que houverem procedido lt visita, e por duas 
testemunhas pelo menos , c será remettido em original 
ao Delegado de Policia, •1ne julgat·á com recurso para 
o Juiz de Direito. 

Art. 66. Níls visit:1s l1s boticas se examinará 1nais 
se estão sutlicicntemcntc providas de rcmcdios ; se não 
estiverem serão mandadas fechar, lavrando-se termo com 
especificação de todas as faltas , e só se tornarão a abrir" 
depois de novo exame. Desta decisão quando proferida 
pelas Commissões ou Pt·ovcdorcs haverá t·ecurso Jmra a 
Junta Central. 

<:APl'fULO Vll. 

Dll. vendll dos medicmnrt~IO-'• e de quaestfUCI' ~ubsttmdm; 
1nt'dit·intll'S. 

ArL 67. Os medicamentos com1•ostos, de <Jualquet· 
denominação que sejfío, ou 'Juaes•Jncr outros activos , 
não podet·ão ser vendidos senão llOt' )JCssoa legalmente 
~utorisada. Os <II'Ognislas não poderão vender drogas ou 
medicamentos pm· peso medicinal , IICID podct·ão •endet· 
os medicamentos compostos chamados oJiiciuaes. 

Art. 68. As substancias venenosas constantes da 
:1.. • tahella a que se refere o Art. 79 não J>OderftO set· 
vendidas se não a Botical"ios e droguistas matriculados. 
As empregadas em artes c Jlara fabricas só serão ven
didas aos fabricantes, quando estes •J•t·csentarem certidão 
de llintricula. 
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At·t. 60. Para as vendas de que se trata no Artigo 
antecedente harcrft lil'fo propt·io rubricado pelo Presi
dente da Junta ou pelos das Commissões, por seus 
Delegados ou pelos Provedores. Cada vendedor terá o seu 
livro , onde se lavrará hum termo que será assigoado 
pelo comprador, Hndedor e duas testemnohas, fazen
do-se nellc expressa menção da qualidade c quantidade 
da substancia nndida. 

Art. 70. O at'seuico e outros venenos activos . 
proprios para a destruição de aoimaes • não serão ven
didos se não de mistura com snbstancias inertes, se
gundo a formula que pela Junta Centt·al for prescl'ipta. 
E só serão \'Cndidos a pessoas conhecidas dos Boticat·ios 
ou drognistas, deixando-se declaração em livro pro11rio 
da quantid:ule e qualidade do veneno, nome do com
prador e dia da vrnda. 

Art. 71. Sem antorisação especial he prohibida a 
nnda de rcmcdios , cuja composição for desconhecida ; 
assim como o fazerem-se annoucios por meio de jornacs, 
pet·iodicos , ou cat·tazes de taes remedios , ou de ma
cbinas e instrumentos como tendo virtudes especificas 

' para certas c determinadas molestias. 
Art. 72. Os inft·actorcs das disposições dos Arts. 

67 a 71 serão punidos com a multa de trinta a cem mil 
réis; c nas t·ciocidencias com o duplo, podendo-se-lhes 
fechar a loja, quando a tenhlo , por hum a tres mezes. 

At·t. 73. l'am que possão set· vendidos os reme
dios de composição desconhecida , seus autores os apre
sentarão com a receita, e com a declaração das molestias 
para que são Jlroprios, á Junta Central, que os exami
nará. Sendo approvados, a receita será guardada no Ar
chivo da Junta dPhaixo da guarda do Secretario, sendo 
fechada e scllada com as Armas Imperiaes , lançando-se 
por fóra h uma declaração do objecto que encerra, e que 
ser{• assignada Jlelo Presidente e Secretario da Junta , c 
11rlo autor ou seu pi'Ocurador. 

Art. 76. Appt•ovado o remedio, a Junta Central 
informará ao Governo sobre a sua utilidade , e indicará 
n tempo por <file se cle•·a conceder bum privilegio exclu
sil·o de venda. A' vista da informação o Governo resol
.-crá o que entender, dcreudo, quando conceda o pri
vilegio , declarar na earta de concessão o seu tempo, e 
a molestia a que he aJlplicavcl o remcdio. 
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Art. 75. Concedido o tlrh·ilt'gio e apresentado á 
Junta Central , farã esta unir á receita huma declaração 
delle com todas as clausulas , a qual será assiguada pelo 
Presidente e Secretario. Findo o tempo do privilegio será 
a receita aberta e publicada. 

Art. 76. Se a receita apresentada á Junta Central 
for ralsa, incm·rerá o seu autor na multa dt~ duzentos 
mil réis , e em quinze dias de cadêa. Se igualmente o 
autor applicar o remedio parn molestias que não estejão 
mencionadas no privilegio ticani este sem elfeito , e a 
receita aberta e publicada. 

(:Arl'fULO \'UI. 

Disposirões dit:ersas. 

ArL 77. As infracçlles das disposições deste Regula
mento, que expressamente não tiverem sido commettidas ás 
Autoridades Sanitarias, e cujo conhecimento e imposição 
de penas não lhes houvca· sido outorgado , serão julgallas 
Jlclos Deh,gados de Policia com recua·so para o Juiz de 
J)h·eito , segundo o disposto nos Arts. 206 , 206 , 207 , 
208 , 200 , 210 e 2H do Codigo do Processo Criminal. 

Art. 78. As infracções, a que expressamente se 
não tenhão determinado penas , serão punidas com as do 
Art. 43 deste Regulamento. 

Art. 79. A Junta Centt'al formará huma tabella ex
plicativa das suhstancias venenosas , que só podem ser 
expostas á venda por Boticarios c drnguistas , assim como 
outra das mesanas substancias que podem ser empregadas 
nas artes c fabricas. Estas tabellas serão revistas todos 
os anoos c organisadas de novo , quando for necessario 
fazer-lhe alguma altrração. Tanto as tabellas primitivas, 
como as organisadas posteriormente, se.-ão remettidas ãs 
Commissõcs e aos Provedores para as distribuir pelos Bo
tic:~rios e droguistas , e faze-las publicar pela imprensa. 

Art. 80. As Autoridades Sanitanias se empenharão 
com todo o desvelo na execução dos §§ i. • e 2. • do Art. 
[J. • da Lei de ih de Setembro de i8ó0. Os Provedores, 
porêm , quanto á indicação de medidas que devão ser 
expostas ás Camaras Municipaes , deverão commuoica-las 
aos Presidentes de Província que , nomeando Commissões 
extraordinarias de tres membros, compostas de Medicos 
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e Cirurgiões , e na falta destes de Boticarios ou ootras 
pessoas ltabilitadas , e ouvindo o seu pareeer·, as remetterão 
ás C:omaras Muoicipaes pat·a que estas as redudo a Pos
turas. 

Art. SI. A Junta Central deverá propor· ao Go
,·erno Jlt~gulamcntos rsJ>cciae~ para os cetn.itt!rios na parte 
relativa i'1 Saudt! Publicn ; pura iiS con[f"ilaria& p1·escrevendo 
as substancias que devem S(~r empr1•gadas em color-ir os 
docc•s , c qualidades de ':asos em ((lJC estes devem ser 
preparados ; e em geral 11ara todos os Estabelecimentos 
'JUC cxijão Jlrol·idrncias hrgicnicas particulan!s. 

Art. 82. As Commissõ•·s e Provedores enviarão todos 
os atmos até o lim de Janeiro á Junta Central ltum rela
torio '~i•·cmustanciado do estado sanitario das fi!SJlectivas 
)lro,·incias, cnm todos os esclarecimcntes que Jlcla Jnnta 
Central forem nigidos. Esta , com os relatorios provio
ciacs , c com os da Côrtc c Pro,·incia do 1\io de Janeiro , 
formulará hum g"r~tl , t]ue re•m~UPrá ao Go\·Prno. 

Art 83. A Juuta Central indic11rA ao Governo os 
Ji\·ros ne~essarios para o serviço dus dilfcrcnles Estações 
da 1\epartição de Hygiene Publica ; os modelos de soa 
cscripturação ; as uormas dos termos que ror ueeessario 
)n\'fl.lf; e urbitrará o que julgar necessario pnr:• o extledientc 
de cada hnma das Estações ; o que sendo approvado pelo 
Governo, farâ repartir e distribuir pelas Com missões e 
Provedores. As despezas com o espedieute e com os. 
livros correrão por conta da Fazenda Nacional. 

Palacio do ltio de Janeiro em 29 de Setembro de 
l85t.- Visco11de de Mout'alegre. 
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COLU;ct;ÃO DA.S LEIS DO I&IPERIO DO BRASil. 

f831. 

TOIIO U. I' ARTE 2. • SEC.çÃo 60. 0 

DECRETO N. • 829 - de 30 de Setembro de 185:1.. 

Abre ao ,tfinisteri6 cro Imperio lmm credito rztraordi
llario de 50. ooo;moOI• pnrtt Colonias e l'rnitlios 

Jlilitares no corrttnle c.rerârio. 

Tendo-se , em viltnde do disposto no S 5. 0 do Ar
tigo H.• da Lei N. • 555 de 15 de Jnoho de 1850, fun
dado Coloui:os e l'resiJios Militares em diversas Provin
cias do lmperio; e não consignando aquella Lei nem para 
o exercício de 1850- t8ál, nem para o actual de 
t851 - 1852, em f(lle cont.inuão a vigorar suas dispo
sições por força da Lei N. • 586 de ll de Setembo·o de 
1850, os necessarios fundos para occorrer ás despezas 
que demandão aquelles Estabelecimentos ; e sendo nr
genteouente reelamadas taes despezas pelas conveniencias 
do serviço publico : llei por bem , Tendo ouvido o Con
seiiiO de Ministros, na conformidade do S 3.• do Artigo 
lt. 0 da Lei N. • 589 de 9 de Setembro de 1850 , Auto
ri•~• o Ministro e Secrell)rio d'Estado dos Negocios do 
lmperio a dispender com este objecto no corrente exer
cício a quantia de cincoenta contos de réis ; devendo 
este credito extraordinario ser opportunameote incluido 
na Proposta, que houver de set· presente ao Corpo Legisla
tivo para ser definitivamente aJ>provado. O Visconde de 
Mont'alego·e, Conselheiro d'Estado, Po·esidente do Con
selho de Ministros, Ministro c Secretao·io d'Estado dos 
Ncgocios do lmperio , assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Se
tembro de mil oitocentos cincoenta c hum, trigesimo da 
lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visronde de Mont'aft'fl"'• 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMI'ERIO DO BRASIL 

f8õ1. 

TOliO fh, PAUTE 2.a SEC.ÇÀO 61.0 

DECRETO N.• 830- de 30 de Setembro de 1851. 

Approm o Rcgufammto para execZtÇtlo da Lri N • 631 
de 1.8 do corrente, que drtermina as penas, e 

o ]Jrocestm ]Jill'tt nlgum~ rl"l'mes militares. 

'fendo ou,-ido o parecer das Secções reunidas d~ 
Guerra e ~larinha , e de Justiça e F..strangeiros do Conse
lho d'Estado, Hei por bem, para a boa execução da Lei 
numero sciscentoc; trinta e hum de dezoito do corrente, 
Appro1·a•· o Regulamento, que com este baixa assignado 
por Manoel Felizardo de Sousa e Mello, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocio& da 
Guer•·a , que assim o tenha entendido, e faça executar 
com os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em trinta de Setembro de mil oitocentos cincoenta 
e hum , trigesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Alanocl Felizardo de Sousa e Ale/lo. 

Rrgulame1110 para execução da Lei N. • 631 de i8 do 
rorre11te, qtte determina as penas e o pr{)('esso 

para algu11s rrimes militares. 

Art. 1. • Fica J>ro.-isoriamente creada na Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, h uma Junta de Jus
tiça Militar para o julgamento, em segunda e ultima ins
tancia, dos c•·imcs de sua competeucia. 

A•·t, 2.• Esta Junta se reunirã no lugar que for 
designado pelo Presidente da P1·ovincia ; e , em quanto o 
mesmo Presidente reunir as funeçõcs de Commandantc 
em Chefe do Exercito em orerações, será 11residida I"''" 
Yirf'-Pr·(~~idf'nlf• qnr. for dr~ignado prlo Gm'f'l'llo lm(lrri;tl. 
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Art. :í. • Alêm do Presidente será a Junta cmnposta 
de tres Vogaes Militares, e tres Magistrados : os Vogat•s 
Militares serão Officiaes Generaes, ou Coroneis; e os 
Magistrados serão De~embargadores, ou Juizes de Direi
to; sendo buns e outros designados pelo Presidente da 
Provincia, e dispensados de todo outro serviço em quanto 
se acharem empregados neste. Os processos serão relata
dos pelos Juizes letrados, aos <Juaes fm·em distribuidos 
)JCio Presidente da Junta, que obse•·varâ a ordem e 
fôrma de distribuição seguida nas 1\claçõcs. 

A•·t. h. 0 São da competencia desta Junta o julga
mento, em segunda lnstancia, dos réos que forem julgados 
J>Or Conselhos de Guerra feitos na l'rovincia do Rio 
Grande.. ou em territorio inimigo, ou de alliado, oc
cupado pelo Exercito Imperial, por crimes militares, on 
considerados taes pela Lei N. • 631 de lS de Setembro 
de 1851, ou por outras em vigor. 

Art. ó. 0 A Junta no conhecimento e dccis5o dos 
processos t·egulm·-sc-lw pelo ll4'R:Ímc1Ho do ConselhO Su
p•·emo Milita•·, Lei de 13 de Uutuh1·o tlc 182í, 1\cso
lução do i. 0 de Julho de fS30, e mais Leis em vigm·. 
Suas sentenças serão dacbs á execução scrn recurso al
gum, excepto o de g•·aça no caso da pena de morte. 

l'alacio do l\io de Janeiro em 30 de Setembro de 
iSál. - Manoel Felizardo de Sousa e Ale/lo. 

-------
DECl\1\TO N. • 830 A -- tlc 30 de Setembro de 1851. 

Declara de 3. • entrancia tt Comarca de Abrante& , ul
timamente creada na Prot•incia da Ballill. 

Hei por bem , em execução do Artigo p1·imeiro da 
1\esolução numero quinbeutos ciucoenta e nove de vinte 
oito de. Junho do anuo passado , e do Artigo setimo do 
respectivo Regulamento numero seiscentos oitenta e sete 
de vinte seis de Julho do mesmo anuo, Decretar o se
guinte : 

ArL Uoico. Fica considerada de terceira entraocia 
a Comarca de Abrantes ultimamente crea1la na Provincia 
da Bahia. 

Euscbio de Queiroz Coitinho 1\lattoso Camara, do 
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Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Justiça, allim o teaha eateadido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Joeiro em trinta de Setembro 
de mil oitocentos eioeoeota e •um , trigesimo da lode
llencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lm)lefador. 

Eu~rbio de Queiroz Coitinho Jlfatt0$0 Camaro. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOIIO U. PUTE 2.• SECÇÃO 62.• 

DECRETO N. • 831 - de i de Outubro de 1851. 

l/anda ob1ervar na Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul a Lei N. • 631 de 18 de Sete111bro deste mmo. 

Hei por bem Mandar observar na Província de S. 
Pedro do Rio G1-ande do Sul a Lei numero seiscentos 
trinta e bnm de dezoito de Setembro deste anuo. Ma
noel Felizardo de Sousa e Mello , do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o 
tenba assim entendido, e expeça os despachos necessa1·ios. 
Palacio do Rio de Janeiro em hum de Outubro de mil 
oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da Independcncia 
e .io Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ltlagestade o Imperador. 

Manoel Felizardo de Sousa e Mello. 

DECRETO N. • 832- de 1 de Outubro de 185 I. 

Fixa a intelligencia do Artigo trinta do Regu/a111mto 
de t·inte e dous de Fevereiro do corrente anno. 

Tendo apparecido duvidas sobre a intelligencia fjo 
Artigo trinta do Regulamento approvado pelo Decreto nu-· 
mero setecentos sessenta e tres de vinte e dons de Fe
vereiro deste anuo, Hei por bem Mandar declarar que 
aos Cirurgiões do Exercito, que tiverem menos de vinte 
ao nos completos de serviço, compete buma qnadragesima 
parte do respectivo soldo , re11etida tantas vezes quantos 
forem os seus anuos de serviço , e aos que contarem 
mais de vinte annos, c menos de vinte c cinco ciJmple-

• 
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tos de serviço humo vigesima quimto parte do soldo , re
petida na mesma conrormidade. Manoel Felizardo de Sonsa 
e Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Es
tado elos Nego cios da Guerra , o tenha assim entendido, 
e expeça os despachos nccessarios. Palacio do Rio de 
Janeit·o em hum de Outubro de mil oitocentos cincoenta 
t! hum, trigcsimo da Indepcndcncia e do Imperio. 

Com a Ruht·ica ele Sua Magestade o Imperador. 

Jll anocl F elizarckJ de Sou.<a e M dto. 

llECI\ETO N." 833 - do f.• de Outubro de 18iit. 

D1i inlilrttt'fÜcs para a cscri'pturaçt1o dos lirros mestres 
do.< Corpos das (;uardas !Vaciont1cs ckJ lmperio. 

Hei por hem Decretar o seguinte : 
Art. L • O livro mestre elos Corpos de Inrantaria , 

Cavallaria, e Artilharia, compostos de oito Companhias, 
terá trezentas folhas, que serão distribuídas pela maneira 
seguinte : vinte c !(natro para o registro elos Officiacs ; 
fJIWtt·o para o do estado menor, e duzentas setenta c 
duas 11ara o das Companhias , á razão de trinta c quatt·o 
folhas para cada huma. 

An. 2. • O livro mestre dos Corpos de seis Compa
nhias, tcl'á duzentas e u·inta folhas ; sendo vinte c duas 
pam o registro dos Officiacs, quatro pat·a o do estado 
menor , e duzentns c quatro para o das Companhias, a 
razão de triuta e <Juau·o folhas para cada huma. 

Art. 3.' O lirro mesu·e dos Corpos de quatro Com
panhias constarú de cento ciucocnra c duas folhas, tflH! 

serão distribuidas pela maneira seguinte : doze para o 
registro dos Oíliciacs; quatro para os do estado menor, 
e cento trinta e seis para o das Companhias, a razão 
de tdnta c quatro folhas para cada huma. 

Art. h. • O li no mestre dos Corpos de Ires Com
panhias terá cento e <Juinze folhas, sendo nove para o 
regisu·o dos Officiacs ; quatro para o do estado menor, 
c cento c duas para o das Companllias, a razão de tdnla 
e <Juatro folhas para cada buma. 
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Art. 5. • O livro mestre tios Cnnws de duas Com
panhins tc1·t\ sctt~nta c oito r,,Jhas; sendo Reis tmra o re
gistro dos Offichws , quatro pnra o do estado llll'IIOI', 

e sessenta c oito pam o das COIIII!illlhias, a nozão de 
trinta e quatro folhas para cada huma. 

Art. 6. • Os livros mestres de cada hum dos Corpos 
referidos terão em cada folha destinada }Ja1·a o t·egistro 
dos Officiaes qnntro assentos; pm·•• o do estado menor, 
c o dtiS Cnmpauhi:1s oito tl!'St·ntos. 

A•·t. 7. o O li\'ro mcslri! de Companhia, ou Secção 
de Companhia terá tl'inta c seis folhas; Sl'ndo dtws com 
seis assentos cada h moa para o registro dos Otliciaes; e 
trinta c quatro. com oito nssentos , para o dos Inferio
res , C a h os c G un rei as. 

Art. S. • Deve entemk•·-sc por hnma folha do livro 
mestre as duas paginas unidas, que no modelo ''ão in
dicadas com as letras A c n, c serão numc•·adtiS no lugar, 
c pela Ol'dcm que mostm o modelo. 

Art. 9. 0 Quando se lizcr a pl'imeira esCI·iptnra
ção no li no obscnar-sc-ha n ordem das classes, c de 
nntiguidadcs, tanto no registro tios Officiaes, como das 
outras classes; mas depois disto todos os assentos de 
indivíduos, que entrarem t.lc novo, se escreverão sr.guida 
e immecliatamcnte huns aos outros, não obstante altc1·ar 
a ordem das classes e antiguidades. 

A•·L 1.0. o Quando houverem Jlfaças aggrcgadas terão 
estas assentos no li no mcstt·e, como as e[ectivas; so
mente se designarão pelo titulo de- aggregada- immc
cliatntntmtc ao assento do posto ou praça do indh,itluo : o 
mesmo se praticará com us l\lusicos, «(Ue fm·cm Jlraças 
do Corpo, os qüaes será o distribuidos com igualdade IJOr 
todas as Companhias dcllc. 

Art. H. • Quando houver de ficar cheio o assento 
de qualquer individuo, se abrirá novo assento, pondo a 
competente nota na casa de (( sabida. n • 

Art. 12. • Conl'indo que no notas sejão lançadas com 
a neccssm·ia prccis:io, de maneira que nem resulte obs
curidade , nem se cnchão as casas com palmTas super
fluas, vão lançados no modelo algumas notas, que ser
virão de norm.:~ para os c,1sos 6cmdhnntcs ; ficando a boa 
iutclligcncia, c zelo dos Commandantcs dos Cor1Jos o 
faze!' praticar a necessaria cxactidão , c hrevidodo c ela-



( 283 ) 

reza a respeito de ottlros que occorrão, c que não vão 
prevenidos no modelo. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mauoso Camara , do 
flleu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha enteodido, e faça eu
cotar. Palacio do Rio de Janeiro em hum de Outubro 
de mil oitocentos cincoenta e hum , trigesimo da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Su~ Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz, Coitinl•o Mt~ttoso Camara. 
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•• GOLLEGÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

i81il. 

TOIIO U. PARTE 2.• SECÇÃO 63.• 

DECRETO N.• 83!- de 2 de Outubro de 1851. 

Dá Regulamento para tu Corrtiçãfs. 

Hei por bem , Usando da faculdade que Me confere o 
Artigo 102 S 12 da Coostituiçao, Mandar que se obse"e 
o Regulamenro das Correições , que com este baiu , as
signado por Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso C.lllara , 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
goclos da Justiça , que assim o tenha entendido , e raça 
executar. Palaclo do Rio de Janeiro em dois de Outubro 
de mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da Indepen
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua )lagestade o Imperador. 

Emtlno de Queiroz Coilinho MaH010 Camara. 

Regulamento da& Cot-reirões. 

CAI'ITUT.O I. 

Do lempo e (ónna das C01-reiçãfs. 

Art. 1. • Os Juizes de Direito devem homa vez por 
anuo abrir correiçllo em cada hum dos Termos que tife
rem Mro cível especial, e Conselho de Jurados. (Decreto 
de 2! de Março de 1843 o.• ll76). Os Juizes Municipaes 
ainda quando estejao sobstltuiudo os Juizes de DireitO nao 
poderao fazer correiçllo, salvo se a Comarca estiver mais 
de dois annos sem Juiz de Direito. 

Art. 2. • Nas Comarcas em que houver mais de hum 
Juiz de Direito será feita a correiçlo alternadamente por 
cada hum delles , mas de modo que n~o haja mais de 
huma correiçao annuaimente. 
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Art. 3.' A correição durará ordinariamente hum mez, 
mas poderá ser prorognda por mais trinta dias se a nOuen
cia dos ncgocios o m:igir, devendo nesse caso o Juiz de 
Direito dar ao Governo parte circumstanciada e immediata 
dos motivos, que e•iglrilo a prorogaçllo. 

Art. !o. • A corrciçilo poderá ser ahcrta ou immedia
tamcnte depois da Sessão do Jury , ou em outro qual
quer tempo dentro do a uno, como for mais conveniente 
no scnh;o publico. 

Art. 5.• O Juiz ele Direito quando tiver de abrir 
correição, mandará puhliear por cdilacs com a conveniente 
anlcrcrlcncia o clia em IJIIC 'c ha de achar na Cidade ou 
\"illa , o dia em qnc dcYcm comparecer ante cllc na casa 
ela sna aposentadoria os empregados sujeitos á correiçno, 
levando os seus titnlos , c os livros, autos c papeis, que 
eonfurmc este Hegnlamcnto lhe rlcvem ser apresentados , 
,ujcilando->c no c'"" de fullarcm á responsabilidade liu ás' 
pcnns disciplinares comminadas. 

Art. 6. • No dia designado, aberta a audiencia geral 
da correição pelo toqne da campainha, c pregão do Por
teiro , assentados á direita do Juiz de Direito , o Juiz Mu
nicipal , de Orphiios, llelegados, Subdelegados, Juizes de 
l'nz , l'romotor Publico , Promotor dos Rcsiduos, Thesou
rciro c Curador Geral dos Orpbãos c Advogados, á esquerda 
os Solicitadores, Tabclliilcs, Escrivães c demais pessoas in
dislinctamcntc, c na mesa em frente da séde do Juiz o 
Lscrh·ão da corrcirão , collocados tí porta os Officiaes de 
Justiça , · começará a audiencin pela chamada das pessoas, 
etnc deYcm comparecer. 

O I::Scrivão do Jury servirá de Escrivão , da correiçAo 
tanto no civcl como no crime, cumprindo al~m das obri
gações gcracs communs a todos os Escrivnes os especiaes 
impostos por este llcgulamcnto, e as diligencias de que 
pelos Juizes de Direito forem encarregados. , 

Art. 7.• Ao Juiz )lunicipal, c onde houver mais de 
hum ao das Execuções Criminacs, compele n publicação 
do edital, citação rias pessoas, que devem comparecer á 
audiencia geral , c a preparação da lista pela qual se deve 
fazer a chamada. 

Art. R. • A referida relação, al~m dos nomes das pes
soas mencionadas no t\rt. 25, conterá os nomes dos Ad .. 
ministradorcs das Capellas, .Juizes, Syndicos, 'fhesourciros 
Otl rroeurmlon.·s •las Ortkns Terceiras' lrmamladcs c Con-
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frarias, ou quacsquer- ·efficiaes dcllas competentes para re" 
prcscnta-Ias. 

Art. 9.' Faltando alguma pessoa mencionada no Art. 
25, o Juiz lhe imporá a pena di&ciplinar, que tiver sido 
comminada , e contra as pessoas do Artigo antecedente prG" 
cederá al~m disto como for de direito. 

Art. 1 O. Feita a chamada , e mencionados na neta , 
que deve ser lançada em tivro proprio, os nomes dos ~íie 
comparec~rao, faltárno, c forão condemnados, ou absol
vidos, scguir-se-ha a apresentação dos Ti tu los com que 
servem os Empregados , e logo ~ucccssivamcntc serao apre
sentados os autos, livros e papeis , que devem vir á cor-
rciçao. i . .;. · 

Art. 11. Os autos, livros c papeis, que devem vir 
á corrciçao .erão entregues com lmma relaç;1o em dupli" 
cata da qual hum& será devolvida á pessoa , cuja for , 
ussignada pelll Escrivao da correiç.ao , depois de confe
rida com os livros, autos c papeis apresentados. 

Art. 12. Feita a apresentação dos )Jmccssos, que 
será succintamente mencionada na acta, designando-se o 
numero c qualidade, o Juiz de Direito aprazará os dias e 
horas· das suas audiencias onlinarias;f c encerrará a nu ... 
Alllencia geral. 

:,; , Art. 13. Finda a uudiencia geral, o Juiz de Direito 
J_. dirigirá ás prisões , c abi procederá conforme o Art. 

>31 § 6.· 
: Art. U. O Juiz de Direito terá á sua disposição ~ 
dos os Officiaes de Justi~a de q uacsquer Juizos , c requi

. sitarú ás Autoridades Iocaes , ou uo Go1·erno no Côrtc, c Pre
sidentes nos Provindos , n for~a neec«aria pnrn os diligen
cias , que forem de mister. 

Art. 15. Nas audiencias seguintes procederá o Juiz 
de Direito conforme o Regimento do Juizo commum • 

. -\.rt. 16. As cotas, despachos, sentenças e provimentos 
serão escriptos pela projlria letrn do Juiz de Direito, sendo 
as cotas e despachos somente rubricados , e as sentenças, e 
provimentos assigoados com o nome por inteiro. ' 

Art. 17. As cotas , despachos e sentenças serao es
criptos nos autos e livros, e .lançados em resumo na neta; 
os provimentos po~m serão nella transciptos por inteiro. 

As cotos escriptas á margem servirao comq simples 
advertencia para as emendas ou remissões : os despachos 
tmra ordenar qualquer dili~cncin, as sentenças para os 
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jnlg-nmcnto_<;, e par11 ns emendas de nullidaUes com com ... :~:~ 
minação ou impo~i~~iio de pena~ disciplinares, ou rcspon
~ahilidatlc; os provimentos para a iru;trucçào dos Emprcga
gndos c emenda dos abusos com ou sem cqínminação. 

Art. 18. Os .Juizes ~e Direito, apel)aS fechada a cor
reição, remettcriio copias dos provimentos á Secretaria de 
Estado dos Ncgocios da Justiça, c aos Empregados a quem -·~ 
for ncccssario o seu conhecimento ou execução. 

Art. t!J. Das cotas, despachos, scntcnç.ns c provimcn- .. 
los, contendo somente advcrtencia ou emenda de abusos 0~1 ~~ 
tlcspnchos 1los quacs nüo coubesse no .Juizo inferior apJ)el-~'· 
Jaçilo ou aggravo, nfio lun:cfiÍ recurso algum mesmo quando~;. 
a emenda nesses rnsos sPja acompanhada_. de comminação 
ou impo!-~iÇfitl tle pc1H1S di~eipliflares Ou Tesponsabilidade 
(.\ri~. ;,2 c :J~I). 1 

· · r •: 

Art. 20. A correiçilo scr;í encerrâda por huma ao- . 
diencia geral, para a qual st•rtlo rhnmados por edital as 
pe~~oas menciona! la~ !lOS Arl~. H.'' c 2;,, e sendo aberta a 
audiencia, pnhlic::ulas as cotas, despachos, sentenças c pro-· ~. 
vimcnlos, ouvidos e deferi tios os requerimentos das partes, 
tcr<Í lugar a restituição dos processos, entrcga_n40 ás pes-
soas, que o rccchêriio n rrlnçtio nssignada pelo_EscriVão da 
rorreição. · 

Art. 21. Os Escrhães tios diversos Juizos, recebendo,. 
o~ nntos c li nos, os nprcsentar;1o aos respectivos Juizes Ii\t.-~~ "~ 
porem o cumpra-se, c~ccutarcm os tlespochos c senteúNI!~ 
qnc ncllcs se contiverem, nu o lhes sendo licito ajuntar an;,, 
cumpra-se qualquer palavra ou observaÇão. ~- ... :_s_ 

Art. 22. Os Tabclliãcs apresentárão lambem aos Jui~'f' 
1.cs perante quem scn:ircm os Jivros , para ficarem inteira
tios e cumprirem c fazerem cumprir o que lhes competir. 

Art. 2:1. O Juiz ~c Direito nãp poderá levar comsigo 
os processos da correição. c nem mesmo aquclles que ins
taurar rom c<ccpç;io ~os ~c respo9sabilidade .. ' 

Os processos instaumilns pelo' Juiz de Direitó em cor
reição scnio rcmettitlos ao .Juizo O~diiíãrio para -cOntinuar 
a pro:.;cgnir ncllcs.' '':·l 

Art. 2". O Juiz de Direito, fin~as as correições em 
toda a Comarca , daní ao Governo na Côr·te c Presidentes 
nns Provindas conta circunstanciada tlo~ processos ele rc:.;
ponsabilid:ulc I(IIC instaurou, penas disciplinares, que impoz, 
datil (la nbcrtura c cnccrramcnlo dás correições. 
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Art. 25. S~o sujeitos á correição os .Juizes Municipae:s 
,e de Orphaos, Delcgndos, Subdelegados, Juizes tlc l)az, Pro

,, motores Publieos, Promotores dos Hc~itluos, Curadores Gc-
~t racs c Thc:-~uureiru dos Orphfw:-~, Solicitadores dos llcsi

,:!?·-.· ,duos, Ta!Jcllifles, Escrivães, l1islrihuidores, Cunta1lores, 
~J>artidorcs, A. _valiadorcs, Deposita rios Pu!Jiicos, Ofnciacs de 
.;f! .Justiça, Carcereiros c Portciro3. 

- , Art. 2G. A respeito tlcslcs Empregados compete an 
Juiz de Direiio ém correição : 

§ 1. 0 Verificar os títulos com que ser\'em seus empre
gos c ollldos, e se delles pngárão os respectivos direitos; 
representar a· necessidade de serem suspensos os Juizes l\lu-

1 nicipacs e de Orphãos, Dclcgudos, Subdelegados c Juizes 
de Paz, que estiverem scninUo sem apresentarem titulo le
gitimo; suspender desde logo, partil'ipamlo-o ao (~ovcrno, c 
á Antorid~de competente o:-; onlro:-; Ernpre~utlo~ mctu·.iona
dos no Artigo antecedente , que ~c acharem uo mesmo cnso; 
nomear ou fazer nomear pela Autoridade competente quCm 

..t~frva interinamente pelos Empregados suspensos; assignar 
~s que não tiverem pago todos os devidos direitos prazo 
;{fl!lara os satisfazer. 
}'Ai-~ § ,2.' Syndicar einfor~ar-sc sobre o procedir~wnlo dclle• 
~·'#a fim de saber se

1 
observao os rcspcctiv~s Regimentos, se 

:~·-~~;.exigem on recebéril emolumentos c"tcessifos~ ou gratifica
r>. tõcs indcvidõls, e especialmente se os Juizes l\lunicipaes, 

de Orphãos, de Paz·, Delegados c Sulnlelegmlos fazem au
.dicncia, c são assíduos em tlt•fcrir c administrar juslica 
ás partes, se s&o di\igcntcs e cxactos em proceder aos 
corpos de d~.:"lictQ, ~render c processar os criminosos , c 
intcrpo~; ~~'· rcc~rsQi j.le'ga:s; se os Tabclliúes , Es~rivãcs., 
e demaos Officoae8;flllferodos servem com promplulão as 
partes , ou se retai-diio por falta de pagamento os proces
sos, recursos~ .actos c diligcnci!l$, a fim de proceder con
tra os ditos Empregados como for llu direito. 

§ 3. 0 Advertir, impor penas, ou rcspon~abilisar os (JIIC 

achar em eulpa, proretlcwln et-onieio ('ontra og cnlpmlos. 
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/Jos autos , lit·ros , 

L\l'ITlJLO UI . .' :' 

• mais papeis , que det·em ser apresm.;, 
tados e>n corr~ção. . L 

Art. 27. Derem ser apresentados á correiçno e sao.~ 
sujeitos á clln : .,.~~ · 

§ I. o Todos os processos findos c pendentes, guarda, 
das as C'\Cf'fJÇÕt!~ dos 1\ rls. 57 c ;j8. 

% :!. 0 Os linos 1lc termos de fiançns e os rocs dos.~-.~~-· 
rulrados. (Cod. do Processo Mt. 102,103, U6 c229.•$ · 
Hegulmneuln n. 0 120 tit~ 31 de Janeiro de 18~-2 Art.s. 293 
c 302. Onl. l.ir. 1." Tit. 29 pr. § 6." Liv. 5. 0 Tit. 12::í, 
§ C..") 

§ :J." tb liHos de notas, inc'iush·c os dosF.scrivilcs de 
Paz. (Lei de :JO de Outubro de IR30); l'rotcstos de letras · 
e rr;:i>tro das hypothccns. ( Ord. !.i v. 1.• Tit. 78 § 4.". J 
t:wl. t:ommcrcial Arts. 408 c I JO. llcgufamento n. • 482,,-; 
<I•· l'f de Ciorcmbro de 18~6). ··~ 

§ 4.' Os protocollos c os livros de termos em geral,.,: I! 
c especialmente os de rnnr.ilinção. (OrtL Liv. 1.• Til. 79..·:\ · t.t 
§ 6.', Tit. 21, § 3.0 c -18 .llv. de l de Junho de 1823 ·t 
:\i L", Co•l. do Processo .lrts. 121, 129 c 130). 

§ 5." Os livros de tutelas e curatelas, conta dos Tut~,,,, 
rc5, Curadores e quaesqucr Administr~dQJes, as escrip\ll~.(·. 
ras. contractos c quaesquer livros e plipeis existentes ri~ 1 
cofre dos orphiios. (Ord. I.iv. 1.• Tit. 88 §§ 3.', 32, 33, ~· 
Tit 89 §§ 3.' e 5.' Alv. de lO de Junho de 1754 § dos. 'i 
l:scriviles de Orphiios). ' • 

§ 6.' Os livros e inventarios do Juizo de ausentes. 
~ 7 .• O livro do registro das Cap.ellas e Tombos respe-

1'\ivos, assim como as contas dos ~istradores, Insti
luições avulsas, c quaesquer autos,•.Jlllpeis e livros respe
ctivos aos vínculos c Capcllas. (Ord. LlY •. 1. o Til. 50§§ 2. • 
e 3.'). . 

§ H. • Os livros do evento, os do registro dos testa- .. 
mcntos e codicilos, os inventa rios c contas dos Testamen
teiros; os testamentos e quaesquer livros e papeis relátivos 
aos Hesiduos. (IIegulamento de 9 de Maio de 1842 Arts.í 
5.', 9.' c 45. Regulamento de 7 de Janeiro de 1692. Ord. 
l.iv. 1." Til. 62 § JS Til. 63 § C..•). 

§ !!. " Os livros das fnhricas. ( C. ll. de 20 de .Julho 
•k 15!JS !\) 1." .41v. de !JI •k ,\f(nsto de li~H). 
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10. Os livros tia receita, tlcspcza, contas, tombos, 
lôi~ntarios, compromissos, contractos , termos , e accor
dlios, e quaesquer outros. das Ordens Terceiras, Confrarias, 
Irmandades , Hospitaes, Albergarias, 'assim como as escri
pturas, testamentos e institui~~, que ativerem avolsas, 
e•·os litulos por que possuem bens de raiz, assim como as 
dispensas da amortisaçno. 

§ 11. Os livros tia distribuiçüo. (Ortl. Liv. t.• Tit. Sã). 
S 12. Os livros do deposito geral. 
'§ 13. Os do registro dos nascimentos e obilos. (Re

gulamento n. • í98 de 18 de .Junho de 18;)1 Art. 22). 
Art. 28. Deve o Juiz de Direito examinar : t." se 

os livros estao abertos , numerados, rubricados e encerra
dos por Autoridmlcs competentes; 2. • se csbio cscriptos 
por pessoa legitima c pela fórma que a I.ei prescreve ; 
3. • se a escripturaçilo cstó seguida sem intcrrupçilo e es
paço em branco, que se faça notavel; A. • se tem rasu
ras , riscndurns e borrões , e se as emendas e entrelinhas 
estao resalvadas; 5." se csliio ~cHnllos ; 6. o se os termos, 
autos e e8cripturas estno lançados e lavrados com todas. as 
formalidades, e declarações exigidas pela Lei , c assignados 
pelas pessoas, que devem assignn-los. 

Deve o Juiz de Direito emendar ou f~, emendar os 
erros, que achar nos riiefioos livros , e déterminar em 
co~~ormidndet' Sbn(·;J,Lei a fórma e modelo de cscriptu-
raçao. ' · "'''' . 

Art. í!9. Nao vJrao ó comiíçao os processos findos 
já vistos nella , salvo havendo expressa ordem dó Juiz de 
Direito, c com exccpçao dos processos em que ellc tiver 
determinado ou aprazado algum acto ou diligencio,. e com
minado alguma pena ou. responsabilidade. 

Art. 30. O ESCi'ivio de Orphilos he obrigado , sob pena 
de multa de 50 :tf> ,a ~00 :ti> , ou de outro pena discipli
nar , que conforme · as ·cireumstancias merecer, a apresentar. 
ao Jniz de Direito 'em çorreiçao duas relações em dupli
cata : 11 1.• dos invelilarios findos. ou pendentes com de
claração do termo em qne se acliarem, e dos nomes do 
inventariado, invl.ntariante, tutor e orphaos respectivos , 
a 2.• diJS ·tutores obrigados a contas, seus nomes e resi
dencias , orpbãos respectivos com declaraçao do tempo das 
contas , c de quaes os que as apresentárao quaes nao, e 
se obtivera o prorogaçao de prazo, e por quanto tempo. 

o J·:scrivao dn r•ro\o·cdoriu snh ti mesma I'OmmHuu:ã(l 
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deverá apresentar; L~ duas rch.I\~Õcs em tluplicala, .a pri;
meira dos.· ~nl:oll apresentados para serem registnldos 
até a sua do'-h<:<>lll declar"-ÇDo:. dos nomes dos testadores 
c testamenteiros, •--.. suaS reSidéncias, nome do Tabelliao , 
data em que furao feitos · e abertos, e tempo designado 
para contas; a segunda dos testamenteiros obrigados Úi 
contas , contendo os nomes c residencias dos testadores e 
testamenteiros, data dos tcstnmentos c sua abertura, tempo 
das contas, quacs os t~amcntciros que de ruo contas, e 
quacs nuo : 2." h uma relaçno em duplicata das Capcllus 
existentes com os nomes dos Instituidores, e Administrado
res, declaração dos encargos pios, titulo da inslituiçao, 
nota ou documento tl'omle clla conste: 3. u hum a relação 
em duplicata das Ordens Terceiras, Confrarias e Irmanda
des existentes, sem cxccpção nlgnma , com tlcclaratão das 
pe~~oas CJUC c.ompüc as !\lesas regedoras. 

Para este fim os Sccrelarios ou Escrivães das Mesas 
remellcrão ao l~scrivão da Provedoria huma relat.·,ao dás 
Mesas novamente eleitas, ficando na falta sujeitos ú mult~ 
de 50 .jj> a 100 ;j\> imposta pelo Jui,, de Direito (Arts. U 
c~. . .. 

C:II'ITULO IV. 
t( 

,_, .. 
llas allribuições do Jui:; dé Direi lo,~, CrJrff'ção qua11t" 

ao crimúwl. ·~J · 
Art. 31. Ao Juiz· de Direito em correição compete: 

§ 1.' Examinar as.oullidades, erros , e irregularidades 
havidas nos processos flndos ou pendentes, que vierem. ti 
correição (.ht. 26 § t.r. da Lei de 3 de Dezembro de 18/a.l) 
para proceder na ·fórma dos seguintes paragraphos. 

§ 2.' Proceder ou mandar proceder cx-oiTicio nos pro
cessos pendentes , que lhe forem apresentados , a todas as 
diligencias necessarias ou para sanar qualquer nullidade, 
ou para mais amplo conhecimento da verdade c circums · 
tanrias, ttne poss5o influir no julgamento. Nos crimes em 
que nfio th·er lugar a accusação por parte da Jusliç-.a sú 
o poderá fazer a requerimento da parte (Art. 25 § 3.' da 
l.ei de 3 de Dezembro de l!Hl). 
~ 3." l'rul'itlem:iar a ret)liPrimcnlo do Promotor Puhlico, 

parlt•s ou pc:o;soas tio po\"O, sobre o andamento dos pro
ressos pendeull'~ , tpw se :trilarem demora tio;-;~ t{IIUI1p1er 

• 
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que seja o termo em que esti\·ercm, c a jurisllicçiio {I tJUC 
pertencerem nos casos em que compele a acçao da Justiça. 

§ t. .' Mondar proceder a novos processolf•J)líra· conheci
mento do delicto c delinquçntes~ ·em quanttt o crime niio 
prescrever (Arts. H9 e 329 do Godigo do Processo ) nos 
casos em que cnbc a acção da Jnsti~.a, ·quando lhe consta
rem novas provas, ou quanrlo á vista do processo findo com 
despacho de niio pronuncia on ele corpo de delicio impro
cedente •onhccer que houve prctcri~:no de alguma fôrma 
substancial , ou de diligcnrins necc!\sarias para o descobri
mento da vcnlmlc. ..• 

§ 5. o 'fomar conhecimento dos tlcspachos , que obrig"liÔ~·. 
a termo de hem viyer, c de segurança, que declariio im'
proccdcntc o corpo de dclido, qnc concedem c arbitriio 
ou denegao fran('a, ou jnlgão perdida a quantia afiançada, 
que julgao improcedéntD a prescripçilo allcgada, que pro
nunciao ou não pronunciao, sustentá o ou revogá o a pro
nuncia ou não pronuncia; c ontrosim das sentenças dcfi
rtitivas dos .Juizes Municipacs, Jlclcgadns c Suhtlclcgados para 
o ·elfeito somente de corrigirem on rcsponsabilisarcm aos 
Juizes que os proferíriio contra a Lei por prevaricação, peita 
e. suborno, ou outro motivo contrHrio á L f' i , sem que 
posSiio revogar os ditos despachos e sentenças on intromet
ter-se no merecimento do facto e provas concernentes, hu
ma vez que tenbio passado em julgado. (Art. 26 da T.ei 
de 3 de Dezembro,'We 1841, Art. 200 §§ f5, ~39 e 4!8 do 
Regulamento o.' 120 de 18i2, Ord. Liv. 1.' Til. 58§§ 
25 e 27). 

§ 6.' Visitar as prisões somente para se informar do 
estado, economia c inspccção dellas, a fim de dirigir ao 
Governo da Côrtc c Presidentes nas l'rovincias as repre
sentações convenientes , e outrosim para darem audiencia 
aos presos , a fim de providenciar sobre o seu livramen
to, e conceder habeas-corpus aos illcgitimamente detentos. 
(Art. 3~4 Codigo do Processo Criminal, Cap. 5.• Secçiio 7.• 
Regulamento n' 120 de 18~2. Ord. Uv. 1.' Til. 58§ 14). 
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CAl'ITUto V. 

Das attHinJiçõtl' t/.o Juiz de Direito em correíçâo . 
· ,. . qtumto ao cirel. . ·. 

SECÇÃO l. 

•' 

1Jo que he re/ath·o a admiuistraçüo da.• pessoas, e bens dos 
mplúio.~, c tJUlras pessoas uuse-rat•t•is. 

Art. 32. Compete ao Juiz de Direito em correi No, 
nl~m do disposto no Artigo antecedente : 

§ 1.' l\ever as contas dos Tutores. Curadores e Tbe
~ourciros dos orphiios, e quaesquer Administradores, emen
dando e reformando ns nullidades, erros e irregularidades, 
que nellas acharem. (Ord. Lív. 1.' Ti!. 62 § 29, e Tit. 88 
§§ 1,0 e H). 

§ 2." Tomar ns contas niio tomadas pelos .Juizes de Or
phãos, ou providenciar ~obre cllas, assignando com a com
minaçiio de penas disciplinares ou de responsabilidade o 
prazo dentro do qual <levem ser dias tomadas (Ord. Liv. 
l ." Tit. 62 § 29;. 

§ 3.' Dar Tutores c Curadores aos orphâos c pessoas 
semelhantes que os não tirercm. ( Oru. I.Iv. L' Til. 62 
~§ 32 c 37). 

§ !o." llemover os Tutores c Curadores suspeitos; os H
legalmente nomeados, os negligentes e pl'Cl'a,ricadores , e 
tHtucllcs que uao houverem prestado fiança, nos casos em 
<JUC a Lei exige. (Ord. Uv. 1.' Tit. 62 §§ 28 e 33). 

§ 5.' Proviucnciar sobre os im·entarios não começados 
ou retardados, emendando, reformando ou supprimindo os 
erros, nullidades ou irregularidades, se ain1la não tiverem 
dado lugar a partilhas, que tenhao passado em julgado, 
caso em que deverão Jimilac-se a rcsponsabilisar os que de 
tacs erros, nullidadcs ou il·regularidades forem culpados. 

§ (j,' Sequestrar os bens dos orphãos c pessoas seme
lhantes, comprados, ainda que seja em hasta publica, ou ha
vidos dirccta ou indirectamentc pelos Juizes, Escrivães, Tu
tores, Curadores, Administradores, c quacsqucr Officiaes do 
Juizo procedendo contrn elles criminalmente. (Art. 147 Cod. 
Criminal. Ord. Li v. 1." Tit. 62 §§ 7." c :J8 (Tit. 88 § 30). 

§ í .' !'render os Tutores c Curadores , e Administrado
rPs, que ltnuvrrcm tli~~ip:ulo e extravindrl os hrns c rcn-
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dimenlo dos orphfios c pessoas semclbanlt.'S, c dclles nAo 
fizerem entrega no prazo legal , se nio tiverem bens por 
onde paguem (Ord. Liv. A.• Til. 102 ~ 9.'), devendo im· 
mediatamentc ordenar que se proceda a formaÇllo da culpa. 

§ 8.• Providenciar sobre os inventarios nAo começados 
ou retardados ; sobre a cffectiva arrecadaçio, e legal apro
veitamento , applicaçio c destino dos dinheiros c bens dos 
orpbaos: sobre a cducatao, ensino , soldadas , c casa
mentos d'cllcs, conforme sna qualidade c &1Zenda ; sobre 
o anullaçao de conlractos, e alhcot"'ícs nullas c lesivas, 
quando nao for ella de sua compctcncio , c depender de 
ocçõcs regulares; sobre n cobrança dos alcances dos Tu
tores, Curadores c Administradores com os juros respecti
vos, sobre n indcmnisação dos d:unnos cansados pelos Tu
tores , Curadores e Administradores , ou provenientes de 
culpa dos Juizes. (Ord. Li v. 1.• Til. 88, Liv. 3.• Tit. U § 
3.• Liv. h.• Til. 102 § 8.•). 

§ 9.• Averiguar se o dinheiro <lo cofre dos orphãos tem 
sido cfTcctivamcntc rcmcUitlo no Thcsourn ou Thcsourarias 
por cmprestimo na fórma da J:ci , c se depois do Decreto 
de 13 de Novembro de 18,1.1 c l'rovisao de 12 de Maio 
de 18lo2 se tem emprestado a particulares alguma somma 
do mesmo cofre, promovendo a elfectiva responsabilidnde dos 
que forem culpados por falta de cumprimento de Lei ou prc
varieaçao. 

§ 10. Fico entendido que o .Juiz de Direito em cor
rciçao nao póde tomar conhecimento dos invcntarios scQao 
para o exercício da jnrisdirç~o , qnc ncst" Artigo se lhn 
reconhece, assim comn que essa j11rislli•~t.:iio nilo lte exclu
siva da que compete tamhem e onlinarinmentc no Juizo dos 
orphaos. 

Art. 33. Os Subdelcga<los, exigindo as nccessorias in
formações dos Inspectorcs de Quarteirno c dos Escrivílcs de 
l'az (Decreto N.• 160 do 9 de Maio de J8,i2 Art. 13, 
Decreto N.• 798 de 18 de Junho do 1851 Arts, 9.•, 10 
c H) , apresentarão em correição a relaçao annuol das 
pessoas fallecidas , que deixarem orphnos, com declaraçao 
da rcsidencia dollns, flcando na falta sujeitos á multa de 
50 a 100tfl imposta pelo Juiz <lc Direito, 
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SECÇÃO 11. 

Do que lle ,·elativo d execução dos lrstamentw. 

Art. 3/o. Ao Juiz de Direito em correição compete, 
al~m do disposto nos Arts. 31 e 32: 

S I. • Hcn•gar as pro rogações cunccdhlas pelos Juizes 
da l'ron,doria aos testamenteiros, quand;o uno houver le
tigio ~obre os bens dos testadores, ou outro qualquer im
pedimento que evidentemente tenhn imp<>ssibilitado a exe
cntilo tlos testamentos, nfio pro\·indu cllc da culpa, moro , 
ou negligencia dus testamenteiros. (Onl. l.iv. 1." Tit. 62 §§ 
2.• e 17). 

§ 2.' l'ro,·idl'nciar sobre os testamentos não registra
elos , r.n~pendemlo c responsitbilisantlo o Escrivão que so
negar nlgnm lc:-;tarncnlo, 011 deitar de registra-lo, e im
powlo ns pena~ da lei ao tcslamcnleim, que dentro do 
prazo lrgul o uão regi~lron , on ~~emlo dtadn para e'"
hibi-lo nlio rompnrcreo. (Ord. Liv. 1.' Til. 6:! §S 8.", 9." 
c 11 tia tci de 7 de Jancirô de 1692). 

§ 3.• 1\emo,·er os testamenteiros snsrdtos ainda antes 
de ser chegado o tempo das conta>; os illegalmente no
meados; os que mal administrarem ou forem negligentes 
on prc\'nricadores, encarregando das tcstanwntnrins os outros 
testamenteiros nomeados pelos testa,lnres, ou na sua raltn 
nomcnndo pessoa itlonca que os substitua. 

§ .~.· Providenciar sobre n conservaçfw , atlministraçlio 
e aproveitamento dos bens do testador , sobre a cffectiva 
arrecadnçao das indcmnisaçõcs c peuns p~'cunhuias devidas 
ao residuo pelo testamenteiro; sobre a aunullaçilo de con
lroctos e alheações nullas e indevidas' quando nõo ror ella 
da sua compelencia e depender tle nrções rcgnlnrc!'; sobre 
a entrega d<1s bens julgados para o resíduo na lürma do 
Art. 35, e sobre a dos legados pios nilo cumpridos aos 
llospitaes do districto ou a Administração dos e'poslos , 
aonde não houver llospitaes. (Ord. Li v. 1. • Til 62. J..ei de 
6 de No.-embro de 11!27 e negulamento de 9 de Maio de 
1842 Art. 3.•). 

§ 5. o sao extensivas e applicaveis aos testamentos as 
rli~posições relativas nos orphaos. (.\rt. 32 §§ 1.", 2. •, 5. •, 
G.• e 10). 

Art. 35. Constitue resíduo para ser entregue á Fa
telllla Nacional (l.ci de .\ de Jlczembro de 177;; e .~lvará 
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de 26 de Agoslu de 18UI) : I." o prudnrlo da \'enda dos 
bens de raiz dos testadores, que até <(narcntn annos forem 
achados em pod•·r dos testamenteiros (Ord. Uv. f. • Til. 62 
§ 22) : 2. • o dohro da valia de cousas pertencentes á fa
zenda dos testadores, que os testamenteiros comprassem 
para si ou para unirem (Ord. cit. § 7. ") : 3. • duas partes 
do tresdobro em ~rue fim~m condemn:ulos us leslamcnteiro& 
no caso de perj:~riu ( llrd. dt. § 21): .\." a perda do 
premio quando os teslamenteirns nau acudirem á citaçao 
para a prestação das contas, ou arudindo forem ellas glo
satlas por algum dos ln!S motin1s cnundmlos no n. • L .. 
§ 1.• deste Arli~o. (Ord. cit. §S 9.•, fi , 12, IA c 23). 

§ f." Constil uc re,illuo para ser applkado ao cumpri
mento dos testa:ncntos: 1.' os rcposi~ões e indemnisações 
á q11e silo ohrig:~tlos os testamenteiros, quando as despezas 
fm·cm glosadas ou por illegaes , ou por nao conformes ao 
testamento, ou pot· te•·em sido feitas depois da citaÇIIo para 
a prcstaç<lo das rontas (O•·d. Liv. f.• Tir.. 62 §§ 12, f.t. e 
23) ; 2." humn pnrlc tlu trcs,Juhro em tJIW fhrcm condmn
nndos os tcstamntlciros se perjumrcm. (Ord. cit. § 21). 

S 2 o Scrilo dadas t'om dihp;t~ncia á c\etu~ão as sen
teu~~••s pcrtenceulcs aos resíduo~, sent1o ,·endidos os bens 
dos condemnado~• em hasta publica no tempo, e maneiro 
estabelecida nas Leis para a •·cnda dos bens dos de~edo
t·es da Fazenda Nacionol. (Ord. cit. S 17). 

§ 3." A orrecadaçao do resíduo s9rá etrectuada na Pro
vedoria onde haverá hum livro aberto , numerado , rubri
ca•lo c encerrado pelo respccf im l'ro•·cdor, para nelle se 
hlll{~arcm O!oi nome~ dos trstnrnPulciros , t! os das luralicJa
dcs, em tJnc estt's n~sitlrm, P ntlnr dus quaulias nrrcr;ulu
das, rcmcllidas c applkadns no cumprimento dos testa
mentos com as datas da arrel'allaçilo c sahida das ditas 
qnantias. 

§ 4. • As quantias a que tiver direito a Fazenda No
cional serfio rcmcttidas ús Repartições fiscacs competentes. 
das quacs se cobrar1í conhecimento de entrega, que set·á 
junto aos autos. 

Art. 36. Consillcrüo-sc legados pios pertencentes aos 
Jlospitaes quando nilo cumpridos, até ser o•testamentciro 
citado para dar contas, todas as esmolas de missas c offi
cios; todas as disposições deitadas pelo testador em peito 
e arbitrio do testamenteiro por sua alma; todas aquellns 
'''"finadas para objectos pios, c obras meritorias, nao sendo 
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para pessoas determinadas, ajQda que 1eu nome Alo. 11eja 
declarado , como viu_vas pobrcil, orphAoil, ou para aJsuma 
obra certa e designada como Capella , & c. (Ord. Liv. 1. • 
Til. 62 SS U, 15 c 16 da Lei 15 de Março de 16f·h 
5 de Setembro de 1786, 3 de Novembro de 1803). . 

Art. 37. O premio que ao testamenteiro comptte 
quando o testador nao lhe deixar, ou elle nao for herdeiro 
ou legatario he de éinco por cento da imporlancia da terça, 
depois de apuradas c deduzidas as despezas do funeral , e 
bem <l'alma , e será imputado na terça do mesmo testador. 
(.•IJL de 23 de Janeiro de 1798). 

Art. 38. A porcentagem que aos Juizes c Officiaes 
de Provedoria compet~ só tem lugar e he devida nos casos 
em que o testamenteiro perde o premio que lhe pertence, 
do qual a mesma porcentagem hc deduzida. (Ord. Liv. t.• 
Til. 62 §S 12 e 23). 

Art. 39. O Juiz de Direito punirá com snspensao ou 
prisflo por cinco dias aos Officiacs de Justiça que preteri
n•rn ou demorarem as diligencias da l'rovedoria , que devem 
~cr preferidos o todos os outras . 

.\rt. AO. O sello dos oútos da Provedoria será aver
bado paro ser pago a final pelo testamenteiro a quem se 
não dará quilaçllo sem o prova de pagamento do dito im
posto, e de quaesquer outros, que forem devidos. 

Art. ! I. Os testamentos originaes depois de registra
dos serao guardados no Cortorio do Provedoria, e emmas.sa
dos com os do mesmo onno com o rotulo respectivo. (Ord. 
J.ir. 1.' Til. 62 § 8.' e Lei de 7 de Janeiro de 1692). 

Se forem requisitados paro alguma acçao crime ou 
drcl de falsidade, o Escrivao, precedendo despacho do Juiz, 
" remclterá , debando traslado em seu lugar. 

Art. 42. sao somente sujeitos á contas os testomen
tdro> até passarem vinte cinco annos. (Ord. Liv. 1. • Til. 
fi2 § 8. '}. 

Art. 43. O Juiz de Direito em correiçllo requisitará 
•~ llcparlições Fiscaes competentes huma relaçao dos tes
tamentos nellas registrados, ou averbados, a fim de melhor 
proceder á veriOcaçao do registro dos testamentos. !Art. 3.\ 
!i$ ') ") • 
· -·f;, da conferencia da sobredita . rclaçllo com o livro 
"" <'cgistros c testamentos apresentados , conhecer o Juiz 
•rnc algum testamento nao está averbado na Repartiçllo 
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·liseal competente i providenciará para que se verifique o 
rtigistro ou averbaçao, fazendo a competente participotno. 

SECÇÃO 111. 

IJ6' q11e he t•elatioo á admini•traçiio das Cape/las, Hospitae.•, 
Or<k11s Terceiras , lrmantlacles e Co11(rarias. 

Art. u.. Compete ao Juiz de Direito em correitão, 
alêm do disposto nos Arts. 31 , 32 c 3~ : 

§ 1. • Verificar se as Cnpellas e'istcntcs estilo registradas 
nos livros competentes , e providenciar para que scjão ef
fectivamente registrados, suspendendo os Administradores, 
que não mostrarem as Instituições. (Ord. Li v. 1." Til. 62 
§ 5.'). 

§ 2. • Proceder á inquirição e informação de pessoas 
antigos do lugar, ou que tenhfto rnzão de seicncin, e a 
qunesqucr l1iligencias nccctôl!i'nri:tl' para \'cl'ificnr n cxistcncia 
de Copcllas usurpadas, on enjos títulos ~f! hajiio ~onPga1lo, 
procedendo a este respeito como determina a Ord. Li v. t . o 

Til. 62 S 51 e Alvará de 23 de ~Joio de 1775 §~ 10 c 
11 , e Alvará de n de Janeiro de 1807 §§ 2.• e 11.• 

§ 3. • Sequestrar c restituir ás Capcllas os bens indevi
damente alheados em poder de pessoas, que os houverao 
do Administrador por qualquer titulo , ouvido previamente 
o possuidor antes da sentença de sequestro , e ficando-lhe 
salvo o direito contra o Administrador. (Ord. Li v. 1.' Til. 
62 s 54). 

Esta disposit;!o hc comprchcnsivn das alheoções feitas 
pelos Conventos e Ordens 1\cgularcs sem lirmu:a tio l~overno. 
(Lei de 9 de Dezembro de 1830). 

§ A.• Remover os Administmdores illegalmcnte nomea
dos , intrusos , negligentes ou prevaricadores, nomeando ou 
fazendo nomear quem os substitua •·enccndo o mesmo pre
mio. (Ord. Liv. f.• Til. 62 §§50 e 55). 

§ 5. • Supprimir e onnullor os morgados c capellas ins
tituídos depois da Lei de 7 de Outubro de 1835, seques
trando para a Fazenda Publica os bens respectivos se fi
carem vagos. 

§ 6.' Providenciar sobre os ornamentos c misteres do 
scrviç.o, c encargos pios da Capclla ; afommento c apro
veitamento dos bens tlella eolllO for de direito. 

§ 7. Q Crear , quamlo (! nno hajn ' hum livro prOtlfitl' 
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c especial poro o lnn~nmenlo das Capellas existentes, librirldé 
1••ro cada huma bom titulo no qual se especifique a sua 
instit ui~Ao , lombo , rendimento, e a enumeraçfto doli bens 
de qualquer espccic, c dnilUndo margem larga em branco 
1•ara as occurrencias , que apporecerem ( Alv. de 23 de 
Maio de 1775), declarando a11Uellas á retlpeito das qnaet•; 
se tii'Cr procedi• lo nos termos dos §§ 2. • c 3 • do Alvnrá de 
11. d<> .Janeiro de 1807. 

§ ~. • "nviar no fim de cada correição ao Thesom·o Pu
blkn duas rclo~õcs exactas das Copellas , que existh·em nos 
Termos respectivos, com as declarações exigidas no § t 1 
do AI v. 1!e 23 de 11nio de 1775, declarando aquellas a 
rcsp!•ito das 11nnes se til·er procedido nos termos dos §§ 
2.• ,. 3.• dn Almní de H de Janeiro de 1807. 

S !J.• l'ruvidendm· pam que sejn eiTc'Ctiva o entrega dos 
cm·nrgos pios não cumprido!' aos llos.pitacs e Casos de et
postus o:ulc n;1o houverem Hospitaes. 

§ 10. Estns di:.;posiçõcs comprchcndem todos os vin
ruln~ t·om ClCC(I\'llo aos morgndos, soh·o quanto aos 
onus e encargos fixos. 

S 11. Sao ctlcnsivas c opplicoveis ás Capellas as dis
l•osiçües do Art. 32 §§ 1. •, 2.•, 5. •, 6.• e tO, e Arts. 
;.!!) • .\() c 5!J. 

Art. .~5. Quanto aos Ilospitacs compele : 
~ J. • Etaminar o regimento e tombo de seus bens, 

toma•· ou rever as contas de sua receita e despeza , e 
no caso de achnr culpa uas respectivas administrações e 
ollici'aes , applicar-lhe as penas da Instituiçao , fazer 
restituir o mnl despendido, e o não arrecadado, e des
titui-los, fazendo eleger ouh·os , se forem de eleiçao, c 
nomeando quem no intcrvallo os substitua. (Ord. Liv. 1." 
Til. 62 §§ 62, 63 e 6t., e Alv. de 18 de Outubro de 
1806 § ~."). 

§ 2. n E\aminnr se os enfermos são trntndos como o 
derem ser, procedendo contra os officiacs, que nisto fal
tarem ao seu dever, na fórma do Art. 50 deste Regu
lamento, ul~m de communicarem á Secretaria d'Estado dos 
Negorios do lmperio para providenciar como melhor con
,·ier. (Ord. Li v. I. • Til. 62 § 65, Alvará de 13 de Ja
neiro de 1615, Alvará de 18 de Outubro de 1806 § A.'). 

§ :t• f';;o applica1cis aos llospitacs as disposições do 
Art. :12 §§ 1.", 2.•, 5.', 6. • c lO, c Arts. 39, 40 c 59. 

Art. .IG. No IJUC diz respeito ás Ordens Terceiros , 
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Irmandades c Confrarias ao Juiz de Dircilo em corrciroo 
compele: 

§ 1.• Verificar se as Ordens Terceiras, Confrarias c Ir
mandades estilo legalmente instituidas ou ercctas com li
cença do Poder competente , e se tem compromiSilos np
provados ou con6rmodos , dissoh"er aquellas e suspender estes 
até que oprescntem o compromisso npprovado, nomeando 
interinantentc hum .<\dministrntlor. (l'rovislio de 17 de No
vembro de 1766 c 12 de Setembro de 1767). 

S 2. 0 Pro\·idenciar sobre a arrccadaçiio e oproveilamento 
dos bens, sobre os tlespczas dos ornamentos c dos objectos 
do culto : sobre a cobrança das indernnisaçõcs devidas pelas 
Mesas regedoras, ou Officiacs de! las em razno das dcspezas 
illegaes, e damno que fizerem. (Ord. Liv. t.• 'Iit. !i2 §§ 
62, 63 e 6~). 

§ 3. • Reformar os accortlãos c deliberações prejudidaes, 
e annullar os conlractos lesivos c nullos, ou provid!'nciar 
sobre a annullaçao dclles, caso não seja cllo da sua com
pctcncio, c dcpmula tle nl'çrws regulares. (Ord. J.iv. t.• 
Tit. 62 §§ M, 6:J e !i't.) 

§ 4. • Annullar e fazer renovar as eleições feitas contra 
• fórmn dos (;ompromissos. 

§ 5. • Remover as Mesas regedoras , ou Officioes dellas , 
que forem suspeitos, negligentes , prevoricadorcs, ou ad
ministrarem mal , nomeando quem interinamente os sub
stitua ; e mandando proceder a novas eleições para 11 sub
stituiçUo das Mesas , ou que estas nomeiem novos Ofiiciaes 
em lugar dos removidos. (Ord. Liv. J .• Til. 62 §§ 62 e 63). 

§ 6. • Instituir e fiscalisnr o Grande Livro do Tombo 
dos bens de todas as Ordens Tm·cciros, Confrarias c ),·mnn
dades , em o qual deve constar a rclaçUo de lodos os 
bens com os respectivos característicos , c dcclaraçUo dos 
tilulo3 cli! acquisi~ão, fic.amlu margem larga em brunco 
para as occurrencias que houverem. 

As despezas do custo , sello e escripturaçilo deste Livro 
serao propriamente distribuídas pelas ditas Ordens , Con
frarias e Irmandades, decidindo o Juiz de Direito as ques
tões que forem de natureza temporal , e da sua compe
tencia , e prestando sua autoridade e braço secular paro 
etecuçUo das decisões do Ordinario , nos casos que lbe com
pelirem. 

Art. !o7. As disposições desta Secçlio comprebendem 
todos os Hospilne~ , 1;-ahrit'.a!-1, e qnar!'<1ncr t:stnhP.Icr.imcnto~ 
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pios c Associações 1\eligiosas com cxccpçAo somentll'> 'dos 
1\cgulares c· Cloustrocs. 

SECÇÃO IV. 

Do q11~ l1e relativo á arrecadação e adtninistrfl()ào do, bem 
de allltll/ts e heranças jacentes. 

Art .. ~8. AMm do disposto nos Arts. 31 , 32, 34 e 
44, compele ao Juiz de Direito em correiçllo, fiscalisar a 
execução do 1\egulamento de 9 de )!aio de 1842, c ~ de 
Junho de l8lS, sem todavia exercer jurisdicçao alguma 
ali\m dnquclla que se cont~m nos paragraphos seguintes : 

§ L • Providenciar sobre o andamento dos inventarios , 
c eflcctha remessa para o Thesonro ou Thcsonrarios do 
produclo dos bens arrecadados , assignaodo prazos razoa
,·cis c pcremplorios sob a comminaçllo de penas disciplinares 
ou de responsabilidade para a conclusl!o dos ditos inven
tarios. 

§ 2. • Sequestrar os bens de defuntos e ausentes, que 
por omissl!o ou ignorancia do Juizo de Orphaos nao tenhao 
sido arrecadados , e os que se tiverem sonegado, ou pas
sado direcla ou indirectamentc para os Juizes , Escrivães , 
Curadores , e qnaesqucr Officiacs , procedendo criminalmente 
contra elles (Arts. 147 e 172 do Codigo Criminal), e pro
videnciando para que sejao effectiva e legalmente arreca
dados c postos em administrarão. 

SECÇÃO V. 

Do q11c lw relatit·o aos interesses da Fazenda Nacional. 

Art. 4!1. Compele no Juiz de Direito em correição 
ali\m do disposto nos Arts. 3J , 32, 34, A4. e AS : 

§ 1." Fiscalisar a arrecadação dos impostos devidos em 
autos , livros , c quacsqucr papeis sujeitos á correição, ve
rificando se forão pagos o sello proporcional ou fixo , sisa 
c meia siso , dccima de heranças , legados, e prcdios urba
nos , dous por cento da Chancelloria , c quaesqucr outra• ; 
providenciar sobre o pagamento , se houve falto absoluta, 
ou participar ao Thcsouro na Côrtc, c Thesourarias nas 
l'roviucias se lhe parecer I(UC foi iudcvidamentc cubmdo 
por nilo ~cr o comp<'lcntc ( 1\cgnlamcnlo de 15 de 11orro 
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de'· 18A2' Art 36, de 16 de Abril de 1842 Art. 13 , 
de 9 de Maio de 18!2 Art. 39, e 10 de Jolho de 1850 
.UI. 85). . 

S 2. • Ave~at e dar coilta ao Thesouro se descobrir 
que elistem bens das Igrejas , Religiões e mais Corpora
çlles de- mao rilcltfa possllidos olêm do anno e' dia sem 
licença (Ord. Liv. 2.• Til. 18), bens nacionoes sonegados 
e fóra dos proprios ( Regulamento de 17 de Outubro de 
1516 Cap. 4.' §§ 9~ c Há, llecreto de 2~ de Outubro 
de 1796), Capellas vagas por commisso ou por qualquer 
outro principio (tUvará de 2 de Dezembro de 1791 , Lei 
rle 9 de Setembro de 1795 § 18, Alvará de 20 de Maio 
de 1796, 23 de ~laio de 1769, U de Janeiro de 1807, 
bens vagos. (Regulamento de 9 de Maio de 1842 Art. 3. 'j. 

§ 3 • Rever as contas dos Depositarios publicos , tomar 
ns que não estiverem tomadas e proceder ao balanço do 
Hcposito gero! em conformidade com o Art. 39 do Regu
lamento de 9 de Maio de 1!1&2, ou providenciar para que 
elle seja_ feito em termo breve , <JIIC Hxor;í com comminn~Jiu 
•le penas disciplinares , ou de responsabilidade. 

C.-\PITULO VI. 

Das pe11118 diAciplinare& e da responsabilidade. 

Art. 50. Contra aquelles que o Juiz de Hireito achar 
em culpa ou omissos procederá conforme o caso , ou ad
vertindo , ou responsabilisandu , ou impondo alguma das 
J~mns disciplinares ~~eguintes : 

1.:. Advertencia t·om conunimtf;iio c n~nsura. 
2.• ~lulta até 100~000. 
3. • Suspensão até dous mezcs. 

A pena de suspenSllo impm·tn a ccssatJio de todos os 
vencimentos do emprego. 

Art. ãt. A pena de snspens;lo imposta aos Juizes Mu
nicipaes c de Orphãos , aos Delegados , Subdelegados e 
Juizes de Paz nao terá cfl'eito sem approvaçAo do Governo 
na Córte , e Presidentes nas Províncias. 

Art. 52. Das penas disciplinares impostas pelo Juiz de 
Hireito nAo ba recurso algum. 

Art. ã3. Nao terAo lugar as penas disciplinares quando 
nos RegimentO!! espcciacs houver alguma peaa para a omis
sno de que se traia. 
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Art. 5A. O Juiz de Direito na·' impotlÇio ,dás penaw 
disciplinares de responsabilidade obserfani as J"éii"BS•IefJUintes; 

§ 1. • Nao poderá deixar de detenninar a respoiJ8ahi.o 
lldade, e instaurar e prooesso respectifo aos mmes de 
prevaricaçlio, peito , suborno , concuiiiO , peculato , eJ:· 
cesso ou abuso de autoridade ou inftuencia do· llmpreso! 

§ 2." Poderá em vez de responsabilidade impor somente 
os penas disciplinares , conforme a gravidade do caso , nas 
omissões criminosas previstos pelo Codigo Criminal , quando 
dessas omissões se nao segoir provavelmente prejuizo púA 
blico ou porticulor. (Art. 339 do Codigo do Processo). 

§ 3. • Poderá impor nos casos nao previstos pelo Codigo 
Criminal as penas disciplinare• do Art. 50 §S 2. o e 3. o, 

conforme a gra•·idadc do caso e precedendo comminaçlio. 
Art. 55. Sendo o caso de responsabilidade o Juiz de 

Direito fom1ará culpa , ou durante a correiçlio , ou Séhdo 
clla finda; e quanto nos crimes que nao forem da sua com
pctcncin , devolverá os documentos e rol de testemunhas , 
que fundamentao o culpa ao Juiz competente ou Promotor 
Publico. 

CAPITULO VII. 

Disposições gerae1. 

Art. 56. A emenda de nullidades, erros e irregula• 
ridades consiste somente em notar ou declarar as nullida· 
dcs , erros c irregularidades com simples advertencia , com
minaçao ou imposiçlio de penas disciplinares , ou com de
rreto de responsabilidade. 

Art. 57. A jurisdicçao do Juiz de Direito em cor
rciçr.o se refere ás jurisdicçõcs inferiores, e por conscquen
cio nlio pótlc o Juiz de Direito, salvo a disposiçlio do Art. 
31 § 2. 0 

, avocar c tomar conhecimento dos processos: 
§ I. o Julgados pelos Tribunoes Superiores, ou com re

cnrso pendente e seguido para elles. 
§ 2. o Submetlidos ao Juiz de Direito (ainda que seja 

o mesmo que foz a correiçtlo) ou por meie de recurso ou 
nppclloçao, ou poro julgar o final ou por elles julgados-. 

§ 3. o Submellitlos aos Chefes de Policia, nos luizes de 
Direito do Civel • no Juiz dos Orpbaos da Córte. 

Art. 58. Nao pódc tombem o Juiz de Direito impedir 
n r.m·so das jurif'dirçõc!-Õ onlinnria::o , nvor:mdo os proce!'isUJ 
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llllllmeUidell 1101 lulla· Mnnlcipaes , Delegados e Subdele
gados· pera jnlgar a llnll, on preparados para serem sub
liéttidos ao Jury , ou formados para serem julgados pelo 
Juiz de Direito , ou ClDileiUSOS a qualqner Juiz. 

Art. 59. ' Dos despachos e sentenças proferidas pelo 
Juiz de Direito em correiçlo huerá appellaçlo e aggravo , 
qual no caso couber , conforme a Legislaçlo em .vigor, 
(Arts. 19 e :>2). 

Palaclo do Rio de Janeiro em 2 de Ontubro de 1851. 
Evubio de (}uftro~ Coitinho .Matt010 Camara. 
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f.OLLEC.GÃO DAS LEIS DO JMPF,tliO 110 8MSU ... 
. . ' . ,- , \ ' ' ' - ,~ ·~~ 

1811f. 

TOJIO fb, P"-ftl'E 2. • 

UEl:I\ETO N.• 835- de 3 de Outubro il" 1S;óL' •• 

Abre tto ,1/imsterio do Jmperio lmm crrdlto r:rlrllordi
nario de i.OOO~ para as tk.<przas t'OIII 11 Junllf · 

de llygirnr l'ublira 110 rorrrnte rxrrririo. 

Não consigmmdo a Lei vigente do Orçam~nto qualltin 
alguma para occorrer ao pagamento das des11ezas que de
manda a Junta de Hygiene Publica, creada em virtud., 
do Decreto :'11. • 598 de U de Setemhro de 1850 ; e 
sendo urgente a necessidade de occorrer n tnes dcsJWzaS : 
Hei por bem , Tendo onvido o Conselho de Mini•tros • 
na conformidade do S 3.• do Art. 6.• da J,.,; N." 580 
de 9 de Setembro do anno passado , Autorisar o Ministro 
e Secretario d'Est.1do dos Negocios do Imperio a dis
pender com este objecto no corrente exercicio a quantia 
de sete contos de réis; devendo este credito extt·aot·di
nario ser opportunamente incluido na Proposto que bouvet· 
de ser presente ao Corpo Legislativo , para ser definiti
vamente approvado. O Visconde de Mont'alegre, Pre
sidente do Conselho de Ministros , Conselheiro d'Estado, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio , 
usim o tenha entendido , e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em tres de Outubro de mil oitoeeotos 
cincoenta e hum , trigesimo da lndependencia 'e do Imperio. 

C.om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Monl'alegl'e. 
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.llECR~:TO N. • 830 ~de 3 de Outubro de tSó1. 

Abre ao ·Milll:>tcrio <lo lmpt•rlo lmm t'l'l'dlto exlraordi~ 
mtrio de 7. 000~ ptlm a• dPSpez<tx <"0111 t1 ('ommi:w1o 

dt· b'ngrnfleiros uo corrn11e r.T.l'l'cirio . 

. :- Não consignando • Lo•i •·igente do Orçamento quan. 
tíâ' alguma pctr<l occm·t·e•· ;1n pngnmenlo das despczns que 
demamla a Commissão de~ En;(t~ulu~i•·os r.l't~acla nesta (~ôrte 
em virtude do Jlo•creto N. • 5!11; d" H de Setembro de 
1850 ; e st•ndn urgente a nrccssida!lc dH occorrer a taes 
despezas: Há por bem • Teudo ouvido o Conselho de 
Ministros mo t:nurormiol•ule do ~ 3. • do Art. h.' da Lei 
N. • 589 de 9 de Setembro do; f8iill • Autoi'Ísar o Mi
nistro e Secretario d'Estaclo dos Negocios do lmperio a 
dispender com este objr~cto no (ttJI'i'P.Illt~ elt!rcicio a quantia 
de .sete contos de réis ; dt!YNttlu t!sle credito extraordinario 
ser opportunamrnte incluído nn !'reposta que houver de ser 
J>resente o GorJ>O Legislativo. l"cra ser definitivamente ap
Jlrovado. O Visconde dll Monf"l"l!re. Conselheiro d'Estado, 
Presidente doConselho de Minisrc·os , Ministro c Secretario 
d'Estaclo dos Negoeios do lmperio , o tenha assim en
tendido, e faça e1ecutar. Palacio do Rio de Janeir-o em 
tres de <'utubro de mil oitocentos eincoenta e hum , tri
gesimo da lndependeneia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestnde o Imperador. 

Viscondr de Mont'alegre. 

DECRETO N. • 837- de 3 de Outubro de tSM. 

A.bre an Ministerio do lmperio /.um credito extraordi
nario de Rs. 3. 900;n; para pagamento de A.judos de 
cwto de vinda ao• Deputado• <ill liCtual Legisllltura 
110 excrcicio de t850-:1.8ót. 

Attendendo ã insnfficieueia do credito aberto pelo 
Decreto N. • 786 de 29 de Abril de tSót, para occorrer 
ao pagamento . das Ajudas de custo de vinda aos Depu
lados dn actual Legislatura c seus Supplentes : Hei por 
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bem, Tendo ouvido o Conselho . de Ministros, na con
formidade do § S. • do. Art 6.• da Lei N. • 589 de 9 de 
Setembro de '1850, Aotorisar o Ministro e Secretario de 
.Estado dos Negocios do lmperio a despender com este 
objecto, no exercício ainda abe1·to de t850 - '1851, a 
quantia de tres contos e novecentos mil réis ; devendo 
este credito extraordinario ser ineluido na Proposta que 
houver de ser presente ao Corpo Legislativo para ser 
definitivamente approvado. O Visconde de Mont'alegre , 
Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros , 
l\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio , 
assim o tenha entendido , e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro e•n Ires de Outubro de mil oitocentos cin
coenta e hum , trigesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Vilcondc de Mont'alrgre. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOMO {6. PARTE 2.• SECÇÃO 65. 1 

DECRETO N.• 838 de lt de Outubro de l8ól. 

Concede a Ambroise , estabckâdo 1111 rua dos Arcoa 
N. • 11 , privilegio exclusit·o por dez annos parti o 
fabrico dos ctlrrinhos de du.'ls rodas, que inventara, 
denominados- Ct~briolets. 

Attemlendo ao que Me representou Ambroise , es
tabelecido na rua dos Arcos N. • 4 , pedindo privilegio 
exclusivo pelo tempo que for de eqnidade, para o fa
brico dos carl'inhos de duas mdas, que inventara, de
nominados cabrioleis, cujo desenho apresentou: Hei por 
bem, de conformidade com a Minha lmJlerial Resolução 
de vinte e sete do mez passado, tomada sobre Consulta 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Es
tado de vinte do refe•·ido mP.z , Conceder ao mesmo 
Ambroise privilegio exclusivo por espaço de dez annos , 
o lim de que só elle possa fab1·icar aquelles carrinhos ; 
do qual privilegio se lhe passará a competente Carta, nos 
termos e co•n as clausulaS" da Carta de Lei de vinte oito 
de Agosto de mil oitocentos c trinta. O Visconde de 
Mout'alegre , Conselheiro <!'Estado, Presidente do Con
selho de Ministros , Minisu·o c Secretal'io d'Estado dos 
Ncgocios do Imperio , assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Ou
tubro de mil oitocentos cincoenta e hum , trigesilno da 
lndependeneia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestade o Imperador. 

Visconde de Alont'<rlegre. 
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COLLECÇlO DAS LEIS ))O UII'J<:l\10 liO BI\ASIL. 

18ãl. 

TOliO 14. PARTE 2. • SE(:f,:ÂO 66. • 

III:CJU:ro N.' 839- de H de Outubro de t8ál. 

('rramlo JWI~a.'l cadeira." de emâno nos Seminario.'l do Pará , 
Jlahia , e .tlina.< (;eme.• , e fixam/o seus ot·tfenados. 

!lei pm· hem decretar o seguinte : 
.\ri. 1.' Ficllo ereadas no Seminario Episcopal do 

l'aroi , as catlciras seguintes: 
j. a l.atim ; 
2. a J."'runccz; 
3.' I.ingua indígena geral; 
4. • l'hilosophia racional e moral ; 
5.' llethot·ica e geopraphia; 
6. • llistoria sagrada e ecr.lesiastira , 
7. • Theologia moral; 
8. • Theologia dogmalit•a ; 
9.' lnslitui~ões canonicas; 

tO.' [iturgia; 
11. o Canto gregoriano. 

Art. 2.' Ficao creadus nÕ Seminario Archiepiscopal 
da Bahia as cadeiras seguintes : 

t. • T.atim ; 
2... l<'rancez; 
3.' Gr~go; 
h.' l'hilosophia racional c moral; 
5.' 1\clhorica e gcographia. 

Arl 3.' Ficiio creadas no Seminario Episcopal da Ci-
dade ole Morianna, em Minas Geraes, as cadeiras seguintes : 

t. • Philosophia racional e moral ; 
2. • 1\elhorica e gcographia; 
3.' Thcologia moral; 
A.' Historio sagrada e eccl€siastiea ; 
5.a Instituições canonicas; 
fi.' l.ihn·gia; 
7. J eanlo grcgot'inno. 
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Art. .\..u Todn~ c~la~ cndciras tcnio o onle11ac1o ;m
hnnl de hum conto de réis, menos n tio litm·Hia e cantn 
g1·t·gori:mo, qnc terão o de duzentos c dllCOcntn mil réis. 

Art. 5. o Os I.entcs c os compcndios :"erão propostos 
pelos rc>pcclivos Bispos, c upprovados pelo Goremo. 

Art. 6." Em quanto não houver suh>lilntos, !lS l.cnlcs 
se substituirão rcciproramcnlc em seu~ imprti:m~~:1tos e 
faltas, segundo a ordem marr:ula pelo Bi::pn, dccn::"o::~~!o
sc hum terço do ordenada dn Lente ~uh~lilniclo em fél·.-nr 
do sub,tituto. 

Durante os lrcs primeiros annos tlP c·~prddo. Os 
Lentes serão considerados interinos. 

Art. 7. 0 O Dispo do Pará fica :mlorism\a " lrP!l:;fe
ril·, precedendo consentimento do Gorcl'llo lmJl<'rial, a c.1-
dcira da lingna indigenn geral, pnra o Serninario da llnrm 
do llio Negro. 

Eusebio de Queiroz Coitinhn ~latloso f.amnrn, do Meu 
Conselho, Ministro c Scnclario ,n-:~,(:Hio do:. Xí~gr.rio:. dn 
Jusli~·a , m~sim o lenha «'lllewliclo. «~ fi11;a c;(•tular. Pa
lacio do 1\io de Jnneiro t~lll onze de 0';1l'1hro ti~ n:il oi
tocentos cincocnla e hnm, lrig('!'inw (1a [ntlcpr'IHli:m:ia ~~ 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Impcraclor. 

Eusr7Jio de Qur:'roz Coitinlm illafloso Camara. 

~· 
llECI\I·:TO ri." SI, O --- •!•· li ''" O:::•;:T:; :J,. I :::11. 

('onrrde n .!orlo J .. uiz dr .-l ndrarft· r f •rsr·nM·r•l!os i'r;·:·ikgio 
r.Tdu.~;irn pnr dez ramo:: Jlill"il n t'OIIsfrur·rüv e renda 
dos Carro:; de ,<:iffl inrcnrtio, r!r.~tinados a srrrir de 
nçougucs amlnt!rmtc,-: 1w i~ü!trde d(~ Porto Jk:Jrc. 

Solicitando Jnfio Luiz dl' Audnulc c Vasconcellos 
que se Jhc conceda privilegio cxclnsi\·o pm· vinte annos 
para construi!.· c fazer nso dos ca1·ros de sua itnenção, 
destinados a servir de açougues ambul:mt.rs. na Cidade 
de Porto Alegre , cujo desenho apresentou : Hei por bem, 
dc couformidadc com a Minha Imperial Resolução de <Jua
tro do conrntc mrz, tornada sobre Commlta da Secção 
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dos Negocios do lm(Jerio do Conselho d'Estado. de vinte 
e seis de Setemhi'O ultimo, Conceder ao supplicante pri
vilegio exclusivo por espaço de dez anoos, tão somente 
porêm para a eonstrncção . e venda daqnelles carros ; do 
qual privilegio se lhe passará a competente Carta , nos 
termos e com as clausulas da Carta de Lei de vinte e 
oito de Agosto de mil oitocentos e trinta. O Visconde 
de Mont'alegre, Conselheiro (!'Estado, Presidente do Con
selho de Ministros , Ministro e Secretario d' Estado dos 
Negocios do lmperio , assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Outu
bro de mil oitocentos cincornta e hum, trigcsimo da 
Independencia c do Imperio. 

Com a flubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de M ont' a1e gre. 



COLLECÇÃO DAS LEIS llO IAil'llRIO DO BRASIL. 

'1851. 

TOMO 1/i. PARTE 2.• SECÇÃO 07, a 

DECIIETO N.' 8&1 -- de t:l de Outubro de 1851. 

l'resrreve as formalidades p11m embargo 011 penhom 
rnet·cadorias l'Xistenll'li 1ws E.liJtações fi.~caes , e 

a bordo do:; navio.~. 

em 

Hei por !Jcm , na conrormidade do Art. 520 do Re
gulamento N.' 737 de 25 de Novembro de 1850, ordenar 
que para se fazer embargo ou penhora em mercadorias 
existentes nas Alfundcgas , Cumulados , depositos ou armo
zens alfandegados, c a hnrtlo de na rios iÍ. carga, em des
carga c franc1uia, ou sujeitos á flsntli~nt:ão das mesmas 
Alfandegas c eonsulados ' se uhscrrc o SPgninte: 

Art. 1.' Aprcseutar-se-ha ao respectivo Chefe da Alfan
dega ou Consulado, carta precatol'ia rogatoria, legalmente ex
pedida em nome do Juiz Commerciol competente , a qual 
deverá contar : 1.' no caso de embargo o teor do des
pacho ou sentenra , que a ellc tiver mandado proceder , 
c no caso de penhora o teor da sentença proferida contra 
o e1ecutodo legitimamente passada em julgado : 2.' em 
qualquer dos casos menciomulos a importoncia da divida 
paro cujo segurança ou pagamento se tem de fazer o em
bargo ou penhora : 3.' espccilicaçao dos mercadorias ou 
volumes, que se houverem de embargar ou penhorar. 

Art. 2. • Mandada cumprir a precotoria se procederá 
a e1amc , conferencio e avaliaç.ao das mercadorias pela 
mesmo fórma que se procede para o pagamento dos di
reitos ; e logo se fará o embargo ou penhora , lavrando-se 
o auto nos termos dos Arts. 327 , 328, 511 , 512 e 513 
do Regulamento . de 25 de Npvembro de 1850. 

Art. 3. • Este auto será assignado pelo Empregado , 
a cujo cargo estiver a guarda das mercadorias , c a quem 
os Offieiaes de justiça darão a contrafé do mesmo auto , 
para se averbar, tanto na precatoria , como á margem 
do livro das entradas elas mercadorias , embargo ou pe
nhora que nellas se th·cr ft'ito. 
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Art. '. :· !:11l-rtumlu u c~mbargo ou pcuhora , flcani 
suspenso o tlespllc..'ho das mcrcadorius embargadas ou pc
nhor:uJas até f!nul decisão ; mos se esta se demorar, de 
sorl<! 1111~ pa:•se o tempo por que podem ser guurda1lns uos 
arm:Jzcns c depositos das Alrnndcgas e Consulados, se oLscr
rarno a F'~prHo tb turs mcr~adorias as disposiçôrr.; dns fl'S
r _.dir:_: .. : H(•,::·:~l;n:~e:llus rclatims ao consumo; se hi:,·cr:i por 
Ir ;in~ li :·:~!:1 u e;u!nrgu ou pcnl1ora 11ara n snmma CJIIC ficar 
li:p!i,:a , lLTrhJ:Hb~sc no prccatorio, c no HHo 1h:s Clllra
d;l~i , ~::: fi':mw do Artigo antecedente. 

,~r(. r).') fJwmdo ~e tin~r de cmlmrgnr ou penhorar 
ai~! UH na rio suj:•Ho á fisculba(iiu Ua AlliultiL•ga uu tio t.:on
~ulnt!o . c.m HH'rra!lorias n IMnlo de na\·io á carga , se aprc
~cntad a \':ll ta prccatoria no rcspeclh'n ChciC , (:om as 
form;:!!,JwL:; ro·c::;eriptas no Art. 1. o , indicando-~c quanto 
<li I na<:,, o n'_-~uc 1leilc c do Capitfio; c dado o tlc!'pacho 
par;1 ,. ,·:n;l;:rl;lH.'l!to, se proccdcrí.Í na fórma tio Art. 2. 0

; 

~~~";·,··::~h :···;: ;1~; l'.Wftldorins inunctliatamentn dc~t·an·<·gatlas, 
e o n:;do l'i:llc;-·:w ao tlepo~itario jndidal Ucpois tle dcs
tHJI•m·u~·;uill. 

Art. H .0 A l'nlrega dos mercoclorias , diuhciros , ou 
n::vio5 emk1rr:ubs on penhorados , nlio se ctTectunni sem que 
~eja ~~\i.~ida pu r unrn f.'f!rfa prccatoria rogatoria do Juizo Com
merda! • P s;.•!!l qnc a fazenda Nacional seja satisfeita de 
C!llililln !:10 for 'dc\·ido. 

Ai' r·. í .0 O embargo , ou penhora , que assim se fizer, 
11iio imr:ediní a i!escarga das mercadorias cmburgmlus , ou 
l·en!wradns pum os armazens ou depositos tias .. UI'amlcgas, 
ot! t:oi:sulmlos ; nem ob~tará 1:Í OJlprchcnsão, que deva fn
zer-:;e t!r~s mcrl'.m!orias , ou dos navios que se tiverem cm
hnrgado on pcnhoroclo , nos casos e pelo modo decretado 
110.; r:~~pcetho~ Hcgnlnmentos, seu processo , jnlgnmcnto c 
plcn:i l'\C'C.l;\50; o inda que d'ahi resulte inutilisar-sc o cm
l~·~rgo, OH p(•~!~cra r.o todo OU em parte . 

. !:.;a•jui;:: .Yo.-1! HoUrigues Torres , du Meu Conselho , 
S:·nat.lo:· do Iwpnio, i\liuislro e Secretario d'Estudo dos 
~egocif:s da F11zenda c Pre!!iiclenle do Tribunal do Thesouro 
N<trion::!, a:;~im o tenha entendido, e faça executar. Palacio 
.~~_~ Rio de Janeiro nos treze de Outubro de mil oitocentos 
dnr:'~·1d1 c !•nn, trir,e~imo da Indepcndencin e do Irnpcrio. 

!.nm ;_1 Hnhricr! •lc Sua M;.lges(adc o Imperador. 
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CO!.LECI;.\o 11.\S LlllS ])O I~IPEIUO DO BR.tSIL. 

'LD!U 1!1. SECÇÃO m~. • 

llECI\ETO ?>!." 8\.2- tle ]I; •lc Onluhro de IH:il. 

Fuurht w; C·wilt·rio.~ ]WMim.;; de ."i. 1-'rnnri.o;ro Xat·ier r S . 
.lofw /lopfi.Yta uo.<t .mlmrl1io.-.. do llio dt• .lmH•iro. 

COJilindo determinar o numero c lncalitlade dog l:c
milcrius puhlko:~, tJHC, em Yirhulc do Decreto N. 0 583 
de 5 de Setembro de 18511 se dmcm eslahcleccr nos SU• 
lmrhios tla Cidade do l\io de .Jonciro : llci por bem que 
dt•stlc jíÍ se l'uni!em tluus , hum t•om a tknomimu::i1u deS. 
l.'rnnrbwo Xnlier , un lu~:ar tia Ponta do 1':1j1'1. 1'111 tJIW se 
nrha t~stnhelt•rhlo u C11111pu ~:111ln tia 'li~crit·onlia , c 110 ter
fPno rln~• l1tHIS dHu·;uns a P:~fp •·ontir;uas ; t• outro com a 
dcnomillil~fit.) de S. João Bapti~·tn , no lugar tln Brcquú em 
terrenos pertencentes á dt~ Hnllon , ao ]Joulor H·anrisco 
J.opes da Cunha c a ~Innoel Curlus 1\lonleiro. O ri~condc de 
Alont'uh.:grc, do Conselho d•Estntlo, Presidente do Conselho 
de Ministros, Minislw c Secretario d'F..slaclo dos Ncgocios 
do lmperio , a~sim o lenha cnh•ntlitlu, c fnça executar. Pula
do do Ui1i de .Jant~irn em tkzt'!'ei~ de Outnbro de mil oi
tonmlos dn1·ncnla n hum, lri!~~'"imo tia lruh'JlL'IHienrilt t~ 
do Jmperiu. 

Com a Uuhrica de Sua )Jar,rstallc n Imperador. 

ri,<COIII1e tle J[unf'alryrr. 
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COLLECI}ÃO JJAS LEIS DO UII'ERIO DO BRASIL. 

iSát. 

TOMO fh. PAR"l'E 2.• SEr.çlo 611. • 

ltf:CHETO N." 813- de 18 de Outubro ,de 1851. 

Ctmlmf'lk a (wulaÇ~lo e adrnini.~ttração tloR Cemiterios Pu
bl icns dus suburbio.< do 1/iu de J<llleiru , e o fomeci
mwto dos oiJjutos relatil:os ao serviro dos enterros á 
lrma~~<lade da Santa Casa da Jlisericurdia da mesma 
Cidadt•, por tmnpo de ciucoenta amws 

llei por bem , Usa01lo da Attribuiçao que Me con
fere o .Art. t.• ~ 3.• do Decreto N." 583 de 5 de Sc

'tcmhro de 1850; commctter a fundaÇllo e administraç~o 
dos Ccmitcrios Publicos dos suburbios do Rio de Janeiro es
tabelecidos pelo llccrcto N.• 8~2 de 16 do corrente, e 
dos mais que , durante o tempo desta commissao Eu houver 
por bem crcar, c hem assim o fornecimento dos objectos 
refolhos ao serviço dos enterros da mesma Cidade, á Ir
mandade da Santa Casa da Misericordia com as seguintes 
condições : 

1.' Entender-se-1m por Cidade do Rio de Janeiro e seus 
suburbios , para os effeitos da presente Commiss&o , o local 
comprchendido dentro dos districtos das Freguezias da 
mesma Cidade actualmcnte existentes, c que no futuro se 
crearcm por desmcmbraçao de alguma ou algumas dellas. 

2. • A Irmandade da Santa Casa da Miscricordia he obri
gada a cumprir exacta e escrupulosamente todas as obri
gações , onus e encargos impostos no Decreto N. • 583 de 
5 de Setembro de 1850, e no Regulamento o. 0 793 de 
U de Junho do corrente anno, tanto na parte relativa á 
fundaÇllo e administraÇllo dos Cemiterios publicos , e ao for
necimento dos objectos do serviço dos enterros , como na 
que diz respeito ao estabelecimento, manuteoçao e conser
vação das Enfermarias para tratamento da pobreza enferma. 
J; em compcnsaçfio das despczas que fizer com os referidos 
cucarg-os, c do lmhalllo da sua administraçao , gozará de 
lotfos o> fii'OI'CII!os , direitos , arções c privilcgios dccla- I 

I 
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rodos nos sobreditos Decreto e Regulamento a beneficio 
da Irmandade , Corporação , ou Empresnrio , a quem a re
ferido Commissão fosse commctlido. 

3. • Todas os duvidas e questões que se suscitarem entre 
n sobredita Irmandade e os Ordens Terceiras e Irmandades 
sobre ajuste de terrenos para estabelecimento de Cemite
rios particulares a que tenhno on pertendao ter direito, e 
quaesquer ontras que se rnon~rcm entre as mesmas Or
dens c Irmamladcs, ou pcs~oa~ particulares sobre a cxe
curão dos rcrcridos Decreto c Uegulamcnlo , ou sobre cum
pl'imcnto de ajustes feitos ou •Jne devao fazer-se na con
formidade dos suas disposições , serão decididas sem recurso 
por arbitros nomeados por ambas as partes ; e quando 
estes discordarem , decidirá definitivamente o Governo. 

~.' As Ires Enfermarias mencionadas na condiçao 2. • 
serão estabelecidos dentro de seis annos , e collocadas : 
huma em lugar que possa prestar commodo soccorro á 
pobreza enfermo dos runs de S. Diogo, Imperatriz, Gamboa, 
Saúde , Livramento , Sacco do li feres, l'mia Formosa e 
outras contiguas, e nos moradores dos Ilhas adjacentes : outro 
em lugar favoravel á pobreza enferma da Freguezio de S. 
Francisco Xavier do Engenho Velho , lendo igual attenção 
aos moradores do rua de ~Iataporcos até á Tijuca , e ·lu
gares circumvisinhos, e aos que habitao o Campo de S. 
Christovao, Engenho novo , e Bemllca , e suas immedia
ções : outra finalmente em lugar que preste soccorro á po
breza enferma da Freguezia de S. Jono Baptista da Lagoa, 
com attençno nos habitantes da Copa Cabana , e Botnfogo : 
devendo preceder ti fundação de cada hnma das mesmas 
);nfcrmarins n approva~ilo do l;uvcrno Imperial, tanto no 
que disser respeito ao local como IÍ planta da obra. 

5. • Em quanto as sobredita Enfermarias não puderem 
prestar serviço, a Administração da Santa Casa da Dlise
ricordin será obrigada o estabelecer e manter Ires Enfer
marias provisorias nos lugares acima mencionados, conser
vando em cada huma dellas 'rtinta leitos pelo menos, e se 
concorrer maior numero de doentes , serno estes transpor
tados para o Hospital geral lÍ custa das mesmas Enferma
rias. Eni tempo de epidemia, será obrigada a estabelecer 
as Enfermarias provisorias , qne forem nccessnrias paro tra
tamento da pobreza enferma. 

6. • A mesma Administração da Santa Casa da 11iseri
cor<lin fica obrigado a indemnisnr nos Armadores e fornc-
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ccdores tle carros c seges ele enterro o valor dos objt~'lus 
que possuírem prnprios deste serviço, pelas avaliações dos 
mesmos objectos por etles n~signndns , o que já se proce· 
deo, na importancia total de cincoenta e oito contos se
tenta e seis mil oitocentos e setenta réis, mettenclo em 
depo>ilo as quantias pertencentes aos qne nilo quizerem re
cebl~r: c em quanto não fizer pffcctira esta indl'mnisação, 
niW po1lt•nl f:(ozar do privilegio e\:r.lnsivo que o Decreto 
N.o 5!,;:1 de 5 de Setembro de 1350 lhe co:~fere. 

i.' A presente Commissilo <lnraní por tempo de cin
cocnta armos , que principiarão n eunlar-~c (~O dia em que 
o Prorcdur da Sanln [;lsa 1la ;,fi-::,•riron1irt em 1\Jcsn e 
.Junta fizt~l' cxpl'c!'lsa acccila<,;;ío tia mcsmn [mnmi'õ~ão. obri~ 
gando-~c a tlcscmpcnha-la rigoro~arucnle eom todas as con
tlirõcs :utui tlcdnradas. 

R ' Se antes de findar o rcl"crído tempo a Irmandade 
1la Santa Casn da Jli::criconlia for prirmla ela sobredita 
Commissfio por ndo do Poder J.cgislaliro, set'iÍ previamente 
indcmnisada da parte do capital c juros ()Ue houver empre
gado na fundaç;Io dos Cemiterios c no estabelecimento das 
Enfermarias, de que se nao achar ainda recm~olsada pelo 
produclo liquido dos mesmos Cemiterios, e dos objectos 
relathos no seniço dos enterros; fazendo-se a conta da 
dita indcmnisaçllo á l'istn das contas da receita e despe
za, que, na conformidade do Art. 2.• do Decreto N. • 583 
de 5 de Setembro de 1850, hc obrigada a dar annual
mcnlc ao Governo. 

9.' Findos os cincoenla annos da presente Commissllo, 
a Administração da '!anta Casa da Miscricordia será obri
gada a fazer entrega dos Ccmilcrios Puhlicos, c tias J·:n
fermarias, no estado em que se acharem , sem dirdto a 
indcmnisaçüo alguma; com excepçfio do tet-reno em que 
actunlmentc se nrhn cstnbclcrido o Campo s~mlo elo C?JjiÍ, 
ruja propric1ladc , passado o J'cferitlo tempo c C[l:l quanto 
o Ccmitcrio I'ublico no mesmo terreno estabelecido c nos 
das clmcarns l'isinhas não foi' mudado, Jhe ficará perten
cendo bem como as obras que nellc e~istirem, com na
tureza de Cemilcrio particular, para cnterrnmento somente 
de seus irmãos , dos enfermos que fallecerem nos sens Hos
pitncs, e dos pobres, a todos os quac~ , na confonnidadc 
do scn Compromisso c natureza da sua instituirlio, hc 
ohrigmla n enterrar gratuitamente. 

O \'isrondc de '!\lont'ulcgrf! ~ Conselhrim tl'T·:shulo, Prc~ 



( 3t8 l 

sidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Nesocios do lmperio, assim o tenha enten
dido , e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em de
zoito de Outobro de mil oitocentos cincoenta e hum , tri
;gesimo da Indepeodencla e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lngestade o Imperador. 

Visconde de Mont'alegr•. 

DECRETO N.• SU- de tS de Outubro de 1851. 

Determina o modo de preparar· os proceuos em que o• 
Tribunaes do Commercio forem nomeados Arbitras, 

e de fazer seguir os seus reeltrsos. 

Ilei por bem Decretar o seguinte : 
Art. t. o O preparo das causas em que os To·ibu

nat•s do Commercio forem nomeados arbitros (Reg. n. o 

737 de 2ó de Novembro de 1850 Art. 470) terá lugar 
perante Juiz singular, escolhido expressamente pelas partes, 
ou pelo Tribunal, que poderá designar qualquer de seus 
membros. Se as partes não escollaerem Juiz, ou nio dei
nrem expressamente soa escolha ao Tribunal, o processo 
preparatorio continuará perante o Juiz da cama, se já 
tiver começado, aliás será instaurado perante o Juiz de 
Direito do Commercio. 

Art. 2. o Chegando a causa aos termos de julgamento 
final mandará o Juiz preparadm· que se faça o feito con
cluso ao Tribunal , que procederá ao julgamento na fór
nJa do Reg. citado ArL 463 e seguintes, podendo antes 
de proferir a sentença mandar po·oceder em sua presença 
ou na do Juiz da causa, como entender mais conveniente, 
ás diligencias de que trata o Art. 454. 

Art. 3. o Proferida a sentença (Arts. 4ó8 e 459), 
perante o Tribunal será interposta :~.Appellação , e feita 
a avaliação (salvo .o Art 650), recebnnento e atempação. 

Art. 4. o Havendo necessidade de sentença pam se•· 
executada, nos termos do Art. 653 seo·á extrabida em 
nome do Tribunal, e exeqnivel depois de assigoada pelo 
Presidente e Secretario. 
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ArL 5.• Se DO .Juizo da exeeuçio, O execbtado 
offerecer em tempo embargos infringentes do julgado, se
rio remettidos ao Tribunal para os ·receber ou rPjeit~r 
in Jimiue (Arts. 586 e 743 do Regulamento citado. Ord. 
Li v. 3. • Tit. 87 § 12). 

Eusebio de Queiroz Coitioho Mattoso Camara , do 
Meu Conselho , Alioistro e Secretario d'Estado dos Nego
dos da Justiça , o tenha assim entendido, e faça uecu
ta•·· Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Outubro 
1\e mil oitocentos ciocoeota e bom , trigesimo da lodtl
pendencia e do lmperio. ' 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho A/attoso Camara. 

DE<:RETO N. • 865- de 18 de Outubt·o de 1851. 

E/em o orderuJdo do Juiz lllunicipal e de Orphaos dos 
Termos reunidos de Campo-maior e Barras 

na Prorincia do Piaul1y. 

Usando da autorisação que Me confere o Artigo un
decimo paragrapbo undecimo da Lei numero seiscentos 
•·iutc e oito de dezesete do mez passado , Hei por bem 
Decretar o seguinte : 

A•·t. Unico. Fica elevado a oitocentos mil réis o 
ordenado do Juiz Municipal e de Orphãos dos Termos 
reunidos de Campo-maior e Barras na Proviocia do Piauhy. 

Eusebio de Queiroz CoitiiÍho Mattoso Camara , do Meu 
Conselho , Ministm e Secretario d'Estado dos Negocio& 
da Justiça, assim o teoba entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Outubro de 
mil oitoceutos ciocoenta e hum , trigesimo da lndepen
dencia e do lmperio. 

f.om a Rubrica de Sua Magestade ·o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinl!o Mattoso Camara. 
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DECRETO N.• 846 - de 18 de Outubro de 1851. 

Ãutorisa o Mini&lro · e Steretario d' E•tado 00. Negocün 
EstrangeirO& a dupmder no exercicio de 1851-1852, 
por hum credilo tXlraordinario , a quantia de seiscentos 

· e trinta e sei& conlo• do riú para ter a applicação mar
cada no Art. 3.• da Convtltjlào celebrada en• 12 de 
Outubro corrente co1" a Republica Oriental. 

. . Em conformidade do § 3.' do Art. 4.' da Lei N.' 589 
de 9 de Setembro de 1850, Hei por bem, Tendo ouvido 
o Conselho de }linistros , autorisar ao Meu Ministro e Se
cretario d"Estado dos Negocios Estrangeiros:, a despender 
no exercicio de 1851-1852 a quantia de seiscentos e 
trinta e seis contos de réis , para ter a applieaçao marcada 
no Art. 3.' da Convençlo de 12 de Outubro corrente, 
celebrada entre o Governo Imperial e o da Republiea Orien
tal do Uruguay para regular n prestaçao de soccorros pe
cuniarios por parte do Brasil ao Governo da mesma Re
publica , devendo este credito ctlraordinnrio ser opportu
namente incluído na Proposta que houver de ser presente 
ao Corpo Legislativo para ser definitivamente aptJrovado e 
convertido em Lei. Paulino José Soares de Sousa, do 
Meu Conselho , Alinistro e Secretario d'Estado dos Negocios 
Estrangeiros, o tenha assim entendido, e expeça. as ordens 
necessarias. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Ou
tubro de mil oitocentos cincoenta e hum , trlgesimo da 
lndepeudeueia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngcstadc o Imperador. 

Paulino J01é Soares de Sousa. 
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r.OLLECÇ!O ·DAS LEIS DO IMPElUO DO BRASIL 

1851. 

TOliO f&, PÁ!lTE 2,' SECÇÃO 70.• 

DECRETO N .0 847 -de 20 de Outubro de 1851. 

;1/arra os vci1cirnenios dos Carcereiros de algumas ca.Ua# 
da Provincià do Rio Grande do 1Vorte. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Os Carcereiros das cad@as dos Termos 

de S. Gonçalo, Extremoz, Goianinha, Acary, Villa Flor, 
e Ajmdy, na Provinda do Rio Grande do Norte , tcrAo 
o vencimento anoual de sessenta mil J'éis cada hum, de
pendendo tal vencimento da approvação da Assembléa 
(;eral, na conformidade do Artigo oitavo da Lei de tres 
de Dezembro de mil oitocentos quarenta e bum. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , do Meu 
Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Negocio& 
da Justiça , assim o tenha entendido , e faça exe
cuta•·· Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Outubi'O 
<le mil oitocentos cincoeota e hum, trlgesimo da ln
del>cndencia c do lmpcrib. 

Com a Robrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz. Coiiinlzo Mattoso Camara. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO ·DO BRASIL. 

iSM. 

TOMO 1.\. PARTE 2.' SECÇÃO 71.• 

DECRETO N. • BAS - de ~1 de Outub•·o de 1851. 

A.pprova o Regulamento para execuçtlo do Art. 2. • do 
/Jec•·rto N. • 698 de U de Setembro do anno proximo 

1JIIRSado, que crea a Commisstlo de Engwlleiros. 

Tendo ouvido a Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho d'Estado: Hei por bem ApJ>rovar o 1\egu-

. lamento para a execução do Art. 2.• do Decreto N. o 598 de 
U de Setembro do anno proxhno paSSIIclo, que com este 
baixa, assign.,do Jlelo Visconde de Mont'alegre, Conse
lheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, 
que assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e hum de Outubro de mil 
oitocentos cineoenta e hum, trigesimo da lndependencia 
e do Imperio . 

. ,. i 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Vi1conde de lllont'alrgre. 

llegutamento pnra a execuçt7o do Art. 2. o do Decreto 
N. • 698 de U de Setembro do anno proximo pu

sado , a que se refere o Decreto desta dilta. 

CAPITULO I. 

Da Commir&no de Engenheiros e sua~ attribuições. 

Art. i. • A Commissão creda pelo Art. 2. o do De
creto de U de Setembro de t81i0 será composta de qua
tro Omciaes do Corpo de Engenheiros , nomeados pelo 
Governo, e de bmu Presidente da sua livre escolha: e 
ora começarão a exercer suas funcçlies os que Já rorão 
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nomeados por Decreto de i6, e Portaria de 24 de De..; 
zembro do mesmo anno. 

ArL 2. • O ·Presidente nos seus impedimentos ca
suaes, e repelltinos será substituído pelo membro mai1 
graduado da Commissão ; o qual ,. ·se' o impedimento do.; 
rar mais de oito dias , dará parte ao Gcnerno com exposição 
das circnmstancias, que fação julgar da sua continua.; 
ção, para o mesmo Governo providenciar como entender. 

A mesma participação, e nos mesmos casos , fará o 
Presidente quanto aos impedimentos dos membros da 
Counnissão para o Governo resolver como julgar necessario.· 

AI'!. 3. • A Commissão tet'á hum a Secretaria·, a cargo 
do membro menos gralluado, que srrá o Secretario, e 
haverá para o expediente hum Amanuense , e hum Con
tinuo, que sif\ta de Porteiro. 

Art. 4. • A Commissão terá duas Sessões ordioarias 
em cada semana, e as mais que o }>residente ordenaD 
CJuando o exigir o bern do serviço; e para esse fim. se 
reunir:í na casa que o Governo lhe designar, ás dez ho
ras da manhã nas Sessões ordioarias. -•· 

Art. ó.• Celebnir-se-ha Sessão sempre que coocor~ 
rerem Ires membros com o Pt·esiden te , e nella se pro. 
porão, discutirão, e decidirão os negocios de sua comw 
petencia, á pluralidade de votos, incluído o do P·resi
dcnte, que no caso de empate terá o de qualidade. 

Art. 6. • A Commissão compete: '"'· , 
1. • Desde logo, que entrar em exercieio, ·averiguar por 

todos os meios ao seu alcance, e pela correspondeocia 
com o Chefe de Policia da Côrte , com a Camara Mu
nicipal, e com a Junta de Hygiene Publica, quaes os 
trabalhos de mais urgente necessidade na Capital ; e Mu
nicípio do Rio de Janeiro pan· -melbôrar o estado sani. 
tario , nos termos do Art. i. • do Decreto de 1.!1 de- Setem
bro de i850. 

2.' Propor, em resultado destas suas averiguações., 
ao Governo todas as obras, e trabalhos, que julgar pre-: 
eis os para satisfazer aos referidos 6os ; acompanhando 
as propostas de memorias descriptivas, que -demonstrem 
o lhn das obras, e trabalhos projectados, e as vantagens 
que delles se devem esperar. . · 

3. • Fazer as mesmas averiguações relativamente ãs ou
tras Povoações do lmpet·io, exigindo as informações dos 
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PrêSidentes das Províncias e mais Autoridades por meio 
da Secretaria d'Estado dos Negocios do lmperio. 

6. o Informar, e dar o seu parecer 110bre todas as 
obras do serviço publico proprio da pro688ão de Eogc
nbeiros sobre que o Governo por qualquer dos Mioiste
rios a quizer ouvir; levantando plantas, fazendo nive
lamentos, e mais trnbnlhos pr·c1imioares, que forem ne
eessarios para dcseeeameuto de tcr·renos, que melhore o 
estado sanitario do paiz; projeetaudo pontes, calçadas, 
eaes, canaes ~ navegação de •·i os, melhoramento de por
tos, e encanamentos d'aguas potaveis, para abastecimento 
das Povoações. 

5. • Quando a Com missão informar sobre projectos que 
lhe enviar o Governo, deve, alêm de mostrar a eoove
nieneia ou desconvenieneia delles, declarar o que lhe 
oceorrer sobre o orçamento da despeza , a fim de que 
o mesmo Governo delibere com pleno conhecimento de 
causa o que cotnier. 

6. o Quando o (:ovei'IIO mandar fazer algum projeeto, 
ou este for olferecido pela t:ommissão, será elle acom
panhado de plantas , per·fis , alçado e nivelameoto • se 
necessario for , declaração dos materiaes precisos , custo 
prova vel de cada h uma das espeeies delles, importe pro
va v e I dos traosportes em razão das distancias em que 
estejão ; despezas com uteosis e maehinas; despeza do 
pessoal, serventes e operarios; despeZds com aterros e 
desaterros, se houver; avaliação do tempo em que deva 
ser concluído o trabalho. Devendo tudo isto ser acom
panhado de burna deseripção geral, e abreviada do pro~ 
cesso desse tr·abalbo. 

7. • Estabelecer ou propor o systema de tr·abalbo, em
pregando macbinas , sempre 'lu e possível seja, para eco
nomisar . pessoal, tempo de serviço , e ainda numerario. 

8; • Proceder âs experieneias compatíveis com os seus 
meios, p~ra conhecer· da resistencia das madeiras, e da 
qualidade dos demais róateriaes, que entrão na construe
""o· das obr·as, particularmente no que diz respeito a ci
mento hydraulico, para que ellas JlOSSãO ter estabilidade. 

9. • Discutir os projectos, e oiftros trabalhos que lhe 
forem eoviados, ou que qualquer dos seus membros pro
puzer. Depois de haver deliberado defioitivameote sobre 
cada huma das partes de que elles se eompuzerem, pas
sar·iío a ser redigidos os par·eeeres por algum dos mem-
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bros da Commisdo ; e entrando depois em bre•e diacussiio 
sobre redacçlo , serio assigoados , para terem seu ulterior 
destino. 

tO. Veri&ear te a coostrucção e&'eeti'fa do trabalho .• 
confiado 6 direcçllo de qualquer de seus 01embros , ui 
conforme o respecti•o projecto ; e corrigir em consequen. 
cia qualquer defeito que tenha reconhecido uelle, e ins, 
pecciooar a execução dos planos approvados 11elo Governo, 
e mandados p4r em pratica por qualquer Miuistet·io. 

ArL 7. • As informações ou projectos serão formu
lados com o neeessario des•nvolvimento , e assigoados por 
todos os membros da Commissão , e remcttidos ao Go
•eroo , cobertas com Officio do Presidente. 

ArL 8. • No caso do Presidente, da minoria , ou de 
qualquer membro da Commissão descoovir do que oella 
tiver sido deliberado, podet·oi apresentar parecer separado, 
para que , chegando com o voto da maioria ao coube
cimento do Govemo, baixem em coosequencia as ordens 
que convenientes forem. 

CAPITULO Jl, 

Do Pre•idente. 

ArL 9. • Ao Presidente da Commis•lio compete: 
t. • Reger os trabalhos das Sesslles, marcar com an

ticipoção, setnpre que isso for posshel,. os objectos que 
deYerão disclltir-se; e propor as meterias, que hão de 
ser tomadas em eousideraçlio. 

2. • Fazer com que haja Sessões nos dias marcados 
na fórma do At1. A.•, podendo dispeusar dcllas qualquer 
membro da Commissio, que por e&'eito de algum ser
•iço externo Diio possa comparecer. 

3. • luspeccionar os trabalhos da Secretaria para que 
andem em dia , e se faça com regularidade a escripiU
ração ; e assigoar o expediente tanto nas commuuicações, 
que tiver com o Governo, como com outras Autorida
des, com que tenha de entender-se nos ol!jectos pertea
ccntes á Commissão. 

Sendo oeeessario convocar para • Secretaria , nos 
dias que não forem de Sessão , os outros membros para 
desempenharem as foncções de qne estiverem encarre
gados. 
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· &.• DI!Signar , qu~ntló aio estejio·flesignndo pela Cfllll· 
missão , o membro que deva fórmar qualquer plano ; 
"" redigir algum projecto já discatido , para depois ser 
M5igllatló pela Gomaiisslo. · ~ ' ' . · . . . · 

· 5. • Desipar, •i(llando o alo tinr feito a' GeMIIIltllio , 
llnm, 011 mais melltbros que deviie preceder a trabalhós geo. 
clesicns aecessarios 6 formaçAo de qualquer projectu. 

6. • EadcreÇar ao Governo os pedidos de instrRmen
tos, e mais ohjectos necessarios aos Gabinetes de escripta, 
e desenho para o regular serviço da Gommisiio, prece
dendo lleliberaçAo da mesma Cnmmiss.~o. 

7.• Orgàoisar annualmente, na epoca pelo Governo 
determinada , e sempre que lhe for exigido bom .cireum- · 
st1nciado relatorio dtts trabalhos pratiéados no' antiii· an~ · 
tecedente · pela Gommissão , e tios que ainda estejiio pof' 
eonclair', e eadereÇa-lo ao Governo. 

r.,\PITIJI.O 111, 

Do Secrrtllrio. 

Art. lO. Ao Secretario compete : 
l. • Lavrar as actas das Sessões , que, estando cnB• 

formes ao que nellas se delihernn , serão assignatlas pelos 
membros presentes , e lançadas no livro proprio. 

2. o Reger a Secretaria , qne servirã t1mbem de Ga
binete da ·cominlssio , a cargo do tncsmo Secretario; tet 
em boa ordem o Archivo , e farer qnc ande em diÀ 
a escripturaçAo da correspondencia , e registro , ajndatlo 
pelo Amannensc, que lhe be subordinado. 

Art. H, Para o expediente da Secretaria , c Gabi
nete baverAo os segaintes livros : t. • bom livro para ó 
registro das ortleRs recebidas do Governo : 2. 0 hum dito 
da correspondencia da Cnmmisslin com o mesmo Govcç
no ;_ 3. • hum dito dos proj(!Cios que subirem á presen~a dil 
Governo; A.• bnm dito da torrespcndcacia Jeral com qual~· 
quer Autoridade , nu pessoa com '(nem o Presidente tenh& 
de entender-se; li. • hum dito das Actas das Sessões da 
Gommissão ; 6. • hnlll caderno de inventario de IOtlos o• 
objectos pertencc1Ítc5 aos Gabinetes da CommissAo ; -; ... 
tltirn dito indice dos livros c papeis dos mesmos Gabine
tes , (tire serão classi6cat1os em maços cOro Os respectivos 
1'0HIIos , tendo lctrn!4 (! numr.l'os corresJtondcntf!S ~ t;mto 
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nos maços 1101110 Dll' estante em que estivereàr• deposi
tados , e no indiee,. 1. ·~ disto , banrio todos 01 "ais 
assentos que o Presidente julgar. •isteJ:, .fil:ando o arnilje 
e asseio ~, Gallir,ete a ·eargo do Seet1ürio • e iob· a 
inspecçlo do Presidente, . , ,, .. · 

CAPITUI.O IV, 

Dos .11 embro1 da Commi88ão. 

Art. 12. Aos Membros da Commissão comJI!tte : 
1. • Assistir ás Sessões na fórma marcada no Art: .&. • 

e § 9. 0 do ArL 6. •, discutir o que tiver sido dado para 
a ordmn do dia, c votar como entender. : 

2. • Cumprir as deliberações do que em Sessão se tiver 
''encido ou aquelle serviço <JUe o Presidente ordenar , e 
marcar este Regulamento. 

3. • OJI'erecer aquelles projeetos que o seu zelo, e pe
rícia lhe possa suggerir para qualquer melhoramento ma
terial do paiz , os quaes entrarão opportunamente ero 
discussão. 

A. o Visitar os trabalhos que tenhão sido incumbidos 
i1 Commissão, estudando-os convenientemente para propor 
em Sessão o que julgar necessario a evitar algum defeito 
que haja no proc.,sso economico delles , qualidade dos 
materiaes , segurança , e eleganeia dos mesmos trabalhos. 

Art. i3. O terceiro membro da Commissilo eoad
.in•·a•·•í o Secretario, se a aOuencia dos trabalhos o exigir. 

CAPITULO V. 

D ispo1ições gerMI. 

Art. 16. Os Gabinetes de escripta e desenhos são 
francos a qualquer dos membros da Commissão, para 
consultarem os livros de registro e desenhos que lhes con
vier, e for de utilidade ao trabalho que tenhio de praticar. 

Art. fá. Os objectos necessarios 6 casa das Ses
sões, e aos Gabinetes de escripta e desenho serão for
necidos actualmente pelo modo que- o Governo ordenar, 
e para o futuro por orçamentos annuaes, apresentados 
com o relatorio de que trata o S 7. o do ArL 9. o; ex
cepto <Juando a necessidade do servi~o exija a acquisi-
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çio de Ílllltnlmentos sem 01 quae&','III!Dio poesão bem des
empenhar"bs trabalhos, pois qul!"eatlo o, Governo pro-
'jdeaeiará ' como eateadel'. , 
• , Art. i6. Pela Reparti~Ao das Obras Publicas serão 
prestados os bomeas que necessarios séjlo para iMJmpa
nbarem 01 Engenheiros nos trabalhos geodesicos. 

Art 17. Os vencimentos da <:ommissão. do Ama
nuense da Secretaria e Continuo , serão pagos na Estaç.llo 
que o Governo determinar por meio de buma folha , na 
qual entrarão as despezas miutlas indis11ensaveis até 60ittl , 
e as de maior quantia serão nellas declaradas, mencio
nandiH!e a data do Aviso que as antorisou. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2t de Outubro de f8M . 
Vüctmde de Alont'alegre., 
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t:qLLECt;lo DAS tEJS ))() DIPERIO, DO BRASib~~ 

t85f. 
., 

ro:uo ih. Puu 2.• s.Eo.:io i-:!." 

liEC11ETü N.• ShO- de 22 de Outubt·o de 1Sbt. 

/lf!Ju(a a cobrtm!'a das di~it/1111 at·ti~lls {Nllldae e 
i nsol11reii. 

Tendo-se t'cconlu·cido que no quadro da di>ida aetiva 
da Nt1<;ão, ;nullo• grande numero de pequenas 1•arcclhls 
de di r idas, pela maior parte antigas e incobrneis, que 
•~outiuuadamcnte n~r>clidas e transferidas dP. huns llata 
outt·os <Jundros, h;llanç.os e ta beiJas, só servem de an
gmentar o trabalho , c Jlet·da de to!mpo ; e sendo nec.,s
sario obstar á continuação destes inconvenientes: Jlo•i JlOI' 

bem ordcnur : 
At·t. 1. • Os Pmcuradores do .Juizo dos Feitos da 

Fazenda rJnc, á lisla das contas correntes e t.~rtidões 
das ditidas acthas •la Nação, reconhecerem que algumas 
são fallidas e insolnvcis, por se acharem os devedores 
em estado manifesto de iusoiYabilidade ; ou por terem 1 

f;tllecido sem deilao·enJ bens ; ou se haverem ausentado 
11ara Jogar não subido , nas mesmas cil'cumstaocias; ou 
por serem inteiramente desconhecidos; jus&i6cat·ão judi
dalmenle quahJncr destas oecurreocias. 

Art. 2." O processo justi6eatiTO ser.! for mudo: 1. • 
com a conta cort'cJJie. ou certidão da divida ; 2. • cet·
tidão de obito , ou allestados do Parocho, c Emprtoga
dos de Policia no caso de se ter a~sentado o devedor, 
ou não ser, conhecido ; 3. • depoimento de Ires testetnll- j 
Ilhas, pelo meaos; 6." protesto por parte da Fazenda 
Nacional de p1·omover-se o seu pagamento em qualquet· 
tempo, em que, po1· mudao~ de cireomslancias, se pro
JlOrcioue o .. asião de o haver. 

At·t. 3." Em hum só proecsso se eomprehenderão 
todas as dividas que se a~harent e1n igm•r.s círcnmstaD
cias, cu.ia •·eunião possa lrr lugar sem JII'Pjnizo da sutn
mariedade e clareza. 



( 3SO ) 

Ai'L 6. • A juslilleapo será julpda por seotcllça do 
Jui~ dos Feitos; · e, 1111 Cor lanida por t>rocedeote, se 
~tterá o processo original ao 'tlaesouro Nacional , pot• 
iotermedio da Direct(!ria Geral do Contencioso, a fim de 
ljue o Tribunal, se julgar demonstrada a fallencia e in
solvabilidade, mande eliminar as dividas dos respectivos 
quadros, e fazer uo assentamento dellas as competentes 
averbações; revertendo o processo ao Juizo de que tiver 
vindo. 

ArL 5. • Se no futuro, e antes da preseripção le
gal, se rebabilitarem os den'llores fali idos, appareeel'fm 
ou se descobrirem os ausentes e desconhecidos , e as 
heranças e hens dos falleeidos , os Procuradores do Juizo 
dos Feitos proseguirão nas cxecuçlles pelas respectivas 
dividas. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Fazenda, c Presidente do Tribunal do The
souro Nacional , assim o tenh;t entendido , e faça exeeu
tar. l'alacio do Rio de Jandro em vinte c dois de Ou
tubro de mil oitoc«!tUos cincocnta e hum, trigesimo da 
Independencia e do Impcrio. 

Com a ltubriea de Sua Alt~gcstade o lmJ>crador. 

Joaquim José Rodrigues Torre•. 
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TOliO 14. PARifE 2.' . SECÇÃO 73.' 

DECRETO N. • 850 - de 25 de Outubro de i851. 

Reune o Termo do Caeté ao de Santa Barbara 11a. 
Província de Jlinas Geraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Uni co. Fica reunido o Termo de Caetê.· .8!11 de 

Santa Ba~·bt·a , na Provincia de Minas Geraes , sob· a ju• 
risdicção de hum Juiz Municipal que accumulará as fuoc
çües de Juiz de Orphãos. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do 
li! eu Conselho, Ministro e Secretario d'Es\adq dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendid9, e faça execul;lr. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Outubro de 
mil oitocentos cincoenta e hum , trigesimo da lndepen
dencia e do lutpel'io. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinl1o 11/attoso Camara. 

DECRETO N. • 851 - de 25 de Outubro de 1851. 

li c une o Termo da Conceü·tio ao da Palma, ua 
Prm·incia dé Goyaz. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. Fica reunido o Termo da Conceição 

ao da Palma , na Provincia de Goyaz ,. sob a jurisdicção 
de hum .Juiz Municipal, •1ue accumulará as funcções de 
Juiz de Orphãos. 

Euscbio de Queiroz Coitinho Mattoso C amara , do 
l\lcu Conselho, l\linisu·o e Secretario •!'Estado dos Ne-
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gocios da Justica, assim. oJenha entendido, e faça exe
cutar. Palací<tfdó Rio -&! Jàneiro em vinte e cinco de 
Outubro de 1rlil' uitocenios :cincoenta e hum, trigesimo 
a:!' liídependendá e do lmperio. 

Com a 1\ubrica de Sna Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinfw illattoso Camara. 
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COLLECÇÃO DAS LEI", DO IMI'ERIO. DO BRASILi''t 
l . . ~~ 1-.; t. (,_,,., 

t851. ó.···~ 

TOMO f&. PARTE 2,' 

DECRETO N.• 852- de li de Novembro de :185f. 

Alltm·•:•a a incorporaçao da ('cmpanllin de Segltrtn ~la
ritimoo-Bolll Conceito-, cstabeluidn na Citfatk' 

ela Baltia, c approra o• l'e11pectirm EBtatutm. 

Tomando em Consideraçlo o que representAtlio. o• 
Directnres da Companhia de Spguros aiaritimos - Bom 
Conceito-, estabelecida na Cidade da Bahia : Hei pOI' 
bem Antorisar a incorporação dn mesma Companhia , e 
Approvar os respectivos Estatutos , que baixAo juntos , 
assigoados pelo Visconde de Mont'alegre, Conselheiro de 
Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio ; que assim 
o tenha entendido , e façn executar. Palacio do Rio de 
,Janeiro em cinco de Novembro de mil oitocentos ein
cocnta e hum , trigesimo da lndeJJendencia e do lmperio, 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Vüconde de Mont'alegre. 

Estatutos da Companhia de Segllf'OI Man'timM- Bom 
Conceito-, e•tabelecida 114 Cidade da Balaia, 

aos quaes se refere o Decreto desta tinta. 

r.APITULO I. 

Da Companhia. 

Art. :l. • O titulo Commereial desta Companhia será 
-Bom Conceito- tem por objeeto tomar Seguros Marí
timos , e começará, logo que esteja nomeada a Dircctu
ria , e obtida a npprovação do Governo. 

Art. 2. • O fundo desta Companhia 81'rá de quatro· 
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centos contos de réis, moeda legal, dividido ·em oito
cenlas acções de quinbentos mil réis cada huma. 

Art. 3. • Haverá em caixa cinco por cento do ca
pital da Companhia , par~ occor1-er á algum prejuízo , 
que possa haver; e quando este for maior que as forças 
da caixa , os Directores exigirão de cada Accionista a 
porcentagem correspondente 11ara o seu complemento. 

Art. /t." As A policPs e contt·actos da Companhia , 
assim como recibos .• ou ourros quaesquer documentos, 
serão assigados po•· qualquer dos Directores , sob a res
ponsabilidade dos tres , na fórma porque forem autorisados 
pela Procuração, registrada em Notas, que se lhes h a 
de passar pelos Accionistas da seguinte maneira - Pela 
l:ompanhia- Bom Conceito - F. 

Art. 5. • A Companhia não tomará risco algum sobre 
o mesmo Navio, comprebendendo .casco e carga por maior 
som ma, que a correspondente a cinco por cento. do seu 
capital. 

Art. 6." Os intm·essados nesta Companhia limitão o 
prazo de vinte aoous pal"3 a sua duração ; sendo porém 
livre a cada hum dos Acciouistas aparlar-se della no fim 
de cada anuo administrativo , que sempre lindará a trinta 
c hum de Janeiro ; serão porêrn os mesmos Accionistas 
obrigados a fazer a sua participação por escripto aos Di· 
rectores, seis mezes antes de se finda•· o dito anuo, e 
aqnelle que o não fizer, não se poderá separar naquelle 
anuo.· Fica.entendido, que aquelles que se apartarem, ficAo 
responsaveis po•· todos os riscos pendentes até o referido 
dia u·inta e hum de Janeiro, não podendo neste acto re
tio·a•· fundo algum da Companhia , 'I""'" dos cinco por cento , 
com que entrarão , quer mesmo de dividendos dos lucros, 
em quanto pender a liquidação dos riscos, pelos quaes 
estejão respoosaveis. 

Art. 7. • Todas as questões jodiciaes , que a Com
panhia possa ter relativamente a avarias, ou quaesquer 
outras serão decididas pelas Leis do paiz ; devendo esta 
clausula ser inserta na Apolice. 

Art. S. • A Companhia será representada em todas 
as suas tran&aeçêlea pelos Direetores. 
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CAPITULO 11. 

Dó. .Aecionút111. 

ArL 9. • SerA Aeeionista quem subscreYer por huma 
acção ; 111M não terá Yoto em Auembléa geral quem JIOI
suir menos de quatro. 

ArL tO.• Nas firmas sociaes só hum dos socios po
derá ,·otar , e ser votado em Assembléa Geral. 

Art. H.• Os Acciooistas sio obrigados a entrar para 
a caixa da Companhia, Jogo que esteja iostallada a Di
rectoria, com cinco por cento do valor das suas acções, 
e aquelle que o não fizer no improrogavel prazo de quinze 
dias , depois de avisado pelos Direetores, ficará exeluido. 

Art. i2. • Os Aceionistas tambem sio obrigados · a 
entrar immediatameote para a caixa da Companhia com 
a porcentagem correspondente , para o pagamento de 
algum sinistro; e aquellel que deb.arem de a satisfazer 
no prazo mareado no Artiso antecedente , depois de avi
sados pelos Direetorea • serAo ipalmeote exeloidos da 
Compsobia , com perdimeoto , a beoellcio desta, dae eo
tradas que houverem feito , e dos interesses , que aliA• 
lhes poderilo tocar, ficando de mais responsaveia pelos 
prejuízos , que lhes possAo pertencer att! o dia de soa 
exclusão. . 

Art. 13. • Verificada a eleloslo de alpm Accionista , 
nos casos dos Artisos onze e doze , os Direetores veoderlo 
as acçiles a pessoas de soa approvaçio , e sendo que nlo 
possão conseguir a venda, o partieiparAo A Ilesa da AJJ
sembléa seral , a fim desta a eonYoear, para providen
ciar de maneira que o fundo da Companhia sempre es
fPja completo. 

Art. U. • Os Acciouistas tem direito ã examinar os 
livros da Compaobia sempre que queirlo. 

Art. i li. • Os Acciooistas podem yeoder e traspassar 
as suas acçiles; mas aio ficAo exoaerado• da responsa
bilidade , c os cessiooarios nlo terlo voto deliberativo, 
em quanto nlo forem approvados pelos Dlreetores , feito 
o traspasso ou cessAo na nota do Tabelliiio, que ti ver 
registrado a Procuração dos Aeeiooistas desta Companhia. 

Art. i6. • Acaba o interesse de qualquer Acciooista 
nos Ires seguintes casos : 1. morte oa,ural , ou civil : 
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2.• fallencia: 3. • falta de cumprimento de qua1<1uer dos 
Artigos e condições destes E&tatutos. 

Art 17.• Verificado algúm dos casos do Aa·tigo an
tecedente, cessa desde esse momento qualquer interesse , 
ou responsabilidade do Aceionista fallido , ou excluído ; e 
em caso de morte passarão as acçOes para os herdeiros , 
com approvação dos Dia·cctores, Jlrecedida a formalidade 
d,o Art. Hi , e habilitando-se estes no 11razo de trinta 
dias contados da morte do socio , ou lindo este prazo 
se não tiverem apresentado hum garante para res11onder 
pelas acções , não podet·ão mais reclama-las , e os Dire
ctores licão obrigados sob sua responsabilidade , a fazer 
vender em basta 1•ublica as mestnas acções , logo que 
linde o prazo de trinta dias, abonando o lucro ou 1•erda 
que resultar à conta do respectivo Aceionista falleeido , 
ficando assim preenchida a compensação ou Jiquidaçlio 
das acçOes marcada no Art iS. 

Art. f S. • Se porém os Directores lhes nio cóllce
derem a sua nJIJlrovação , reverterão as acções do Ac
cionista fallecido para a Companhia, lir.ando os herdeiros 
respousaveis ao pagamento de todas as perdas , que re
sultarem dos riscos pendentes , e com direito n receber 
os lucros , se os houverem , até A data do fallecimento 
do Accionista. 

Art. i li. • As acçOes dos Aceionistas que deixarem 
nos casos do Art. t6, serão pelos Directores vendidas , 
e quando isso não consigão, praticaria u disposto do Ar
tigo treze. 

Art. 20.• Os Accionisias slio nnicameute a·es(tottsa 
veis até o valor das acções , <JUe houverem tomado. 

C.APITULO lll. 

Do• Dirrctore•. 

ArL 21. • A Administração e gerencia desta Compa
nhia será feita por tres Directores , oome:ulos ento·e os 
Acciooistas , com voto em Assembléa geral , que serão 
respoosaveis in solidom. 

Art. 22. • Os Directores serão eleitos em Assemhléa 
geral por escrutioio seet·eto, lançaodo na urna cada A ceio· 
nista huma lista cmn tres nomes, e sabirilo eleitos "'l'"'llt•s 
que alcançarem a l'luralidade absoluta 1lc rotos : se po-
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rêm do primeiro escrutinio oio resultar a eleição de todos 
os Dírectores , a Mesa formará buma pauta dos mais >o
todos, que eu trarão em segundo escrutínio, em numero 
dobrado dos Dire~tores que faltarem nomear, e licario 
eleitos os que entio obtiverem o maioria de votos ; no 
caso de empâte decidirá a sorte. 

Art. 23. • Os Directores serão eleitos aonoalmente , 
podendo se~· •·eeleitos. 

Art. 26. • Quaudo o prejuízo da Companhia ch•gar 
a dous terços do seu capital (o que não be de "speraJ"), os 
Dircctorcs immediatameote o particiJ>arão á Mesa para 
esta convocar a Assembléa geral, a lirn de delibe•·ar se 
convêm , ou não. continuar; ficando desde logo os mes
mos Directorcs impossibilitados de tomar novos riscos.. 

Art. 25. o Haverá bom cofre com Ires chaves, dis
tribuídas pelos t1·es Direct01·es, onde se recolherão todas 
as letras, dinheiro, e papeis importantes da Companhia. 

Art. 26. • Os Directores nomearão Agentes de. reco
nhecido Cl"edito nas Praças para onde houverem de se
guir os objectos segurados, á quem munirão . de lwma 
Procuração para representarem a Companhia , e promo
,·erem todos os interesses della; os quaes darão aos Di
recLOres informações circumstaociadas de tudo quanto possa 
interessar á mesma Companhia. 

Art. 27.' Os Agentes nomeados pelos Directores per
ceberão a commissão de trcs por cento , pagos pelos se
gurados ou seus agentes, quando tenha lugar a venda em 
basta publica , de algum artigo segurado , por motivo de 
avaria grossa ; e disto mesmo darão ce1"ti6cado aos se
gurados, ou seus agentes, para se lbes levar em conta 
a commissão que estes pagárão. 

,\ rt. 28. o Os Directores estipula•·ão o premio do se
guro da maneira que julgarem mais conveuieute, tendo 
aUeoção ao porto do destino, capacidade do Commau
daute, estado do navio, estação do tempo, e mais cou
cu rso de circumstancías. 

Art. 29.' Os Di•·ectores são aotorisados a pagar to
das as perdas que se realizem, a razão de cento por cento. 

Art 30. • Os Directores evita rio ventilar as ques
tões por meio de Justiça, preferindo o meio arbitral. 

Art. 31. • Aos segurados se entregará, com a pos
sivel brevidade, a soa apolice, e no acto da entrega del
la • pagarão á vista o J>•·•mio do seguro , nlío excedendo 
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.a einco~ota mil réis, e dabi j>ara cima poderão passar 
letra até o prazo de seis mezes, á ordem dos Directo
res, sendo abonada quando estes o es.igão. 

Art. 32. • Os Dit·ectores são autorlsados a desconta~ 
Bilhetes da Alfandt•ga coto o dinheiro que existir em caixa, 
e letras cow duas firmas acreditadas í.-a Praça á prazo ·de 
seis mrzes. 

At·t. 33. • Os Dit·cctores ,·cncet·ão h uma Commissão 
fie! cinco por cento~ que di\'idirão entre~ si cru partes iguaes.., 
deduzidos dos premios dos seguros que toma1·em , livre 
de qualquet· despeza, que será a cargo da ComJ>anbia. 

Art. 36. • Os Directores são obrigados a apresentar 
em Assembléa gemi aunual , no dia 3t dt Janeiro, o 
balanço da Cnm1>anhia , seja •1ual for o tempo da sua ins
talla<·âo. 

·A,·t. 35. • Acontecendo que algum Director se torne 
impossibilitado para continuar na Dit·ccção, por moles
tia , :tmwncia alêm dos trcs mczt~s.., ou mesmo por im
possibilidade JUOI'<tl, ou finnl111cnlf! po•· demissão voluo
taria . ou forçada , a Mesa proct!dcni a nova eleição p:,ra 
substituir :1 sua rala. 

Art. ·36.• Os Directores anuualmelite depois de ap
provadas as suas contas , farão entrega aos AccionistaiÍ 
dos lucros, que houverem nos dividendos, ficando sem
pre em caixa os cinco por cento do capital da Companhia. 

CAf·ITULO H'. 

Da Assemúiht gemi. 

Art. 37 .• A Assemhlé• r,eral loe a reu111a0 de todos 
os Accionistas com ,·o to, na conformidade do Art. 9. • do 
Capitulo 2.• 

Art. 38.• Reunindo-se na bm·a aprazada tl'inta Ac
cionistas com voto em Assembtéa gera I , se reputará esta 
completa para deliberar, e as suas decisões serão toma· 
das por maioria absoluta dos votos presentes. 

ArL 39. • A Assembléa geral será presidida por 
buma Mesa , composta de bom Presidente, bom 1. • e bom 
2. • Secretario , que serão annualmente eleitos na fórma 
do Art. 22. • do Capitulo 3. •, sendo primeiramente eleito 
o Presidente, e depois os dous Secretarios. Esta Mesa 
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ie"írA em todas as reunilles da Anembléa ge~ ·,, e a 
sua·' eleição precederA a dos Directores. , 1, , 
" ArL AO. o A' .primeira A~~embléa geral será · presi-, 

dlda pela Juntá Dbettora da Associação Commerelal, qqe 
terminarA I5Qll mi88io eom a nomeação da Mesa. As sub
sequeotes ASSembléas geraes serão presididas pela Mesa 
que esth e servindo. 

Art. U. • Nomeada a Mesa, estando todos os Mem., 
bros preseme··, tomarão logo posse , mas não o estando, 
continuará á presidir a Junta Direr.lora, e se procederá á 
nomeação dos tres Directores. Não Jloderão ser eleitos os 
Acciooistas, que não tiverem voto em Assembléu geral. 

ArL 6t. • Poderão sei' eleitos par;o Directorcs os 
Membros da Mesa , m•s não poderio accumular os dons 
cargos, nem o de Membro da Commissão de que trata 
o Art. 67.• 

Art. 43.• Os Membros que comJHie a Mesa da As., 
sembléa ge•·aJ, são contados no numero dos trinta ne
cessarios para haver sessão. 

Art. 66.0 Não se admittem votos por Procuração 
em A~~embléa geral. 

An. 65. o llaverã Assembléa geral no dia SI de 
Janeiro de cada anuo, e sendo algum impedido, no que 
immediatamente se seguir. 

A11. 46. • No dia 31 de Janeiro de cada anno ad
ministrativo, se procederá A nova eleição da Mesa, e 
dos tres Directores. 

ArL 67. • Os Dlrectores apresentarão seu balanço 
na Alsembléa geral de li de Joeiro de cada ano, 
em cujo dia se proeederi A ~ de huma CoiD
misslo de tres Membros , que dar6 IOhre elle o seu pa
recer ua Assembléa geral de at de Jaoeiro, e seodo 
approvado pela Assembléa geral , se procederá ao devi
dendo dos lucros oa fórma do Art. 36. • 

Art. 48. • Na Assembléa geral de 31 de Janeiro de 
cada anno, aprcseotarão os Directores hum Relatorio do 
estado da ComJlaDitia, e seus progressos, e proporão o 
que convier alterar ã beneficio da mesma Companhia ; 
e sendo que teoha lagar alguma alteração, a mesma 
Commissão do Artigo antecedeu te a examioará, dando o 
seu parecer em Assembléa de 3t de Janeiro ; e sendo 
vencida alguma reforma se fará disso bom termo por 
todos os Memhrus prescotes assignado. 
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Art. 69. • Alêm do dia mareado para reuailo q 
Assemblêa geral, a Mesa a coavocanl extraordiaariamea· 
te , todas as vezes, que o julpr -rio , ou quando 
pelos Direetores lhe ror requerido; ou qJMado Yiote Aceio
oistas com cansa moliYada a pedirem por escriP.to A Mesa. 

Art. 50. • Na falta do Presidente, da .Ilesa tomarA 
o aeo lupr o f • • Secretario, paaaaodo o 2. • a i • Se· 
cretario e para substituir a sua falta nomearA dos Mem· 
broa preaeotes hum que sina interinamente. 

Palacio do Rio de Janeiro em &; de Novembro de 
i8õt. - Vi1conde de Mont'a/egre. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOMO fh. PARTE 2.• SECÇÃO 75.• 

DECHETO N.' R 53 - de 6 de Novembro de 1851. 

Approra a no,.n or,qanisart10 da Grtarda 1\'acitmal do.• 
Termo.< da Capital, r Itabaiana da Pro-

riucia de Srrgipe. 

Atteudeudo io Proposta apresentada pelo Presidente 
da Pro\'iucia de Sergipe, Hei por bem Decretar o se
guinte : 

.\ rt. J.' Fi cão crendos dois Com mandos Superiores 
nos Termos da Capital, e Itabaiana da Jlro\'iocia de 
Sergipe. 

A.rt. 2.' O Com mando Superior da Capital compre
henderã tres Batalhões de Infanta1·ia de seis Companhias, 
com a numfração de primeiro, segundo, e te1·ceiro, e 
huma Companbin de Cavallal'ia; c o de Itabaiana dois 
Batalhões de Infantaria, de seis Companhias, com a nu
merução de primeiro e segundo. 

Art. 3.• Ficão igualmente creados em cada hum dos 
Commandos Superiores hum Corpo da Reserva de Ires 
Companhias , e tanto estes como os Batalhões de serviço 
activo, e a Companhi:1 de {;avalla1·ia tcl'ã.O as suas !'a
radas nos lugares que lhes forem marcados pelo Presi
dente da Província, na confoo·midade do Art. 25 da Lei 
N. • 602 de 19 de Setembro do anuo proximo passado. 

Eusehio de Queiroz Coitinho Alauoso Camara, do 
Meu Conselho, Alinist•·o e Sec•·etario d'Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do llio de Janeiro em seis de Novembro de mil 
oitocentos cincoenta e hum, t1·igesimo da lndcpeodencia 
~ do Imperio. 

f.om a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

F.utrbio dn Queiroz Coitinho Matto.•o Cnmartt. 
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COLLE<:ÇÃO DAS LEIS DO IMPRRIO DO BRASIL. 

iSót. 

TOMO fh, PARTE 2. • SECÇÃO í6.• 

UEGI\ETO N." !i54- de 8 <le Novem!Jro de 1851. 

·1J>J>r01'a a 11ot:a organisartio da Gum·da !Vaciollnl d11 
Comarm da Capital da Prol'incia de Afinas Gemes. 

Attcndcndo ao Plano da nova organisação da Guarda 
l'iacional da Comarca da Capital da Província de Minas 
1;••rars, apresentado pelo respectivo Presidente, Hei por 
bem Dcc1·etar o seguinte : 

Art. 1. • Fica crcado na Comarca da Capital da 
Provincia de Minas (~e1·aes hnm Commando Superior de 
Guardas Naciouacs, comlu'c•lu~udcndo cinco llatalhõPs .de 
Infantaria de seis Companhias , c hum Esquadrf10 de {;a
valiaria do serviço activo, e mais dois Batalhões do ser
viço de reserva , hum de seis Companhias no Alunicipio 
de Ouro Preto , e outro de quati'O no de Queluz. 

Art. 2. • Os Batalhões de Infantaria terão a nume
ração de primeiro , segundo, terceiro, quarto e quinto do 
serviço activo , e primeiro c segundo do da reserva , e 
tanto estes como o Esquadrão de Cavallaria terão as suas 
Jlôll':tdi1S nos lng:lrc!s cpw fun~m mat'(·ados JH'Io Jlrcsidtmlc 
d;.l Provincia, na conformidatle do Artigo \it1te e cinco 
da Lei numero seiscentos c dois de dczeuove de Setembro 
de mil oitoceutos c cincocnta. 

Eusebio de Quei•·oz Coitinho Mattoso Camara , do 
Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Justiça , assim o tenha entendido , e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em oito- de Novembro de 
mil oitocentos cinoenta e h01iJ • trigesimo da Indepen• 
dcocia e tio Impcrio. 

Com a Rubrica de Suá Magestade o Imperador. 

En.<ehio de Queiroz Coitinho Máttoso Camara, 
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DECRETO N.' 855-de 8 de Novembro de 1851. 

Regulando as isenções e allribuições dtn Agentes Coflll.llaru 
Estrangeit'O$ no lmperio , e o nwdo por_ ql'!' se hão de 
haver na arrecadaçâo e admini1tração . da.i htranças de 
.!ltbditos de ruas _IYaçõts, dado o caso de recipi·ocidade 

Hei por bem, em virtude do Art. 102 § 12 da Cons
tituiçao, c do Art. 46 da Lei de 28 de Outubro de 184!!, 
c Tendo ouvido o parecer da respectiva Secçao .do Conse
lho d'Estado, Ordenar que se execute o Regulamento que 
com este baixa, regulando as isenções e attribuiç.ões dos 
Agentes Consulares estrangeiros no lmperio , e o modo po1· 
•tue se hao de haver na arrecadaçllo e admioistraçao das 
heranças de subditos de suas Nações , dado o caso de re
ciprocidade, assignado por Paulino José Soares de Sousa, 
do ~leu Conselho, Ministro c Secretario d't:stado dos Nego
cios Estrangeiros, que assim o tenha entendido , e f;oça 
executor, Palacio do Rio de Janeiro em oito de Novembro 
de mil oitocentos cincoeuta e hum , trigesimo da Indepen
•lencin e do Imperio. 

Com o Ruhrica de Sua ~!agestade o Imperador. 

Pauli11o José Soares de Sousa. 

llrrlulmnento a que se(ere o Decreto N. • 855 de 8 de 
Novembro de 1851 . 

. \r!. 1. • Os Agentes Consulares , isto he , os Consoles 
c Vice-Consules estrangeiros no lmperio, tendo obtido o 
Exequatur Imperial para as suas nomeações, exercitarao 
livremente as funcções de natureza administrativa proprias 
do seu cargo , que, sem offeosa das Leis do paiz , lhes 
forem incumbidas por seus Governos. 

Compete-lhes· favorecer e promover a navegaçao e com
merrio legal dos seus nacionaes , protege-los contra me
didas illegacs ; assisti-los em suas justas preteoções perante 
as Autoridades locaes ; recorrer , no caso de denegaçao de 
justiça tia parte deltas , ao Governo Imperial por ioter
medio do Agente Diplomatico da sua Naçao , ou directa
mentc , se o oão houver ; representar pelo mesmo modo 
sobre as medidas adoptadas , que afrectem ou tendao a 
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prejudicar o commercio e a navegaçlo do seu paio ; c li
nalmente praticar outros actos administrativos, taes como 
receber as declarações, protestos , termos e outros docu
menteis que .lhes apresentarem os Capitlies de navios da 
sua Naçao ; legalisa-los , passar certiftcados, fazer escriptu
ras de contractos maritimos , de casamentos entre os seus 
nacionacs , c outros desta natureza, segundo seus Regula
mentos , ou ordenanças dos seus Governos. 

Al't. 2.• Logo que fallccer hum estrangeiro domici
liado no Bmsil , intcstado , que nfio tenha conjuge na terra , 
ou herdeiros , reconhecidamente taes, presenteH , aos qnocs . 
conforme á direito , pertença ficar em posse c cahcça dn 
casal para proceder a inventario c dar partilha ; ou mesmo 
com test&mento, se forem estrangeiros os herdeiros c ef.· 
tiverem ausentes, e ausentes tombem os testamenteiros , 
pmcederá o Juiz dos defuntos e ausentes com o respcclil•> 
Agente Consular á arrecadação da herança , cuja guard<l 
será confiada ao mesmo Agente , dando logo o dito Juiz 
Jlrincipio no im·cntario r.t-oflkin, no lJttol prn~r.guir;i Ptn 
1>resença do referido Agente Consular. 

Não terá lugar essa ingercncia dos Agentes r.onsulnres 
tJnando algum herdeiro , reconhecidamente tal , for Cidadãn 
llrasileiro , ainda que esteja ausente. 

Art. 3. • Concluído o inventario , serão os bens da 
herança confiados á administraçao e liquidaçlo do Agente 
Consular , que niio poderá dispor dos mesmos , ou de seu 
producto , nem devolve-los aos seus legítimos herdeiros , 
até se reconhecer , precedendo annnncios publicados nos jor
nacs , immctlialmncntc depois da arrecadarao , que nno 
comparece , dentro de hum anno , credor algum ti mesma 
herança , ou em quanto pender alguma questão judicial sobre 
ella , ou não forem pagos os direitos a que esteja sujeita 
pelas Leis do Imperio. Para se verificar se tem ou nao 
lugar o pagamento de direitos , deverá o Agente Consular 
mostrar por documentos suffieientes e devidamente legali
sados qual he o gráo de parentesco entre o fallccido e seu 
herdeiro ou herdeiros. 

Art. 4. • Decorrido o anuo, de que falia o Artigo an
tecedente , ·não pendendo questao judiciaria sobre a he
ranra, pagos os direitos fiscaes , ou verificado que nAo 
tem lugar o seu pagamento, o Agente Consular poderá dispor 
<la mesma herança , e remetter o seu prodncto o quem 
fie direito, !"Pp;undo a~ instrur.;ões que tiver, ~f"ndn então 
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considerado pelos Tribunaes do paiz como representante do 
herdeiro ou herdeiros , para com 08 quaes ~á o unico 
resJKiosavel. , • 

Art. 5. • Se apparecerem dlridu, ou PllDcWrem, ques
tões que all'ectem somente h11ma parte da li\!rallça , ,po
derá , decorrido hum anno , e cumpridos 08 requisitos do 
Art. 3. •, executar-se a disJKISiçllo do Artigo ·antecedente 
n respeito da parte liquida e desembaraçada da herança , 
feito o deposito publico de qua!ltia correspondente á im
portancia da divida ou questao ,pendente, ou reservado o 
ohjecto da mesma questlo. , 

Art. 6. • Se fallccer algum estrangeiro domiciliado no 
Brasil, nas circumstancias do Art. 2. • deste Regulamento , 
em lugar onde nao e1isla Agente Consular de sna Naçfto , o 
Juiz dos defuntos e ausentes procederá á arrccadaçao e ao 
inrcntario da herança em presença de duas testemunhas 
fitft•tlignas da nacionalidade do finado, e , na falta destas , 
em presença de dons Negociantes ou proprictarios de con
fiança , sendo aquellas ou estes os administradores c liqui
dadorcs da herança até qne se proveja sobre o desUno do 
producto liquido e nao controvertido della. 

Art. 7.• No caso do Artigo antecedente deverá o Juiz 
remcller dentro de 15 dias, depois que tiver noticia de 
que fallcceo algum estrangeiro em seu districto nas cir
cumstancias do Art. 3. •, ao Jllinlstro dos Negocios Estran
geiros , com a cerlidao de obito, bnma informaçao sobre 
·1 it)mlc ' residencia ' lugar do nascimento' rwolissõo 1 e o 
tJIW constar ácerca dos bens e parentes do mesmo estmn
seiro , a lho de que o dito }Jinistro se entenda com n 
T.egação ou Agente Consular respectivo sobre o de~tino dn 
li~nido dn herança. 

Art. 8 • Nem o ~gente Consular, nem os adminis
tradores no caso do Art. 6. • , poderao pagar divida al
guma do defunto, sem autorisaçao do Juiz , que nao or
denará pagameuto sem oudiencia do Agente Consular , ou 
ciM administradores. 

Exccptua-se as despezas do funer41, as qnaes serao logo 
autorisadas pelo mesmo Juiz, sendo possível , ou pela Au
toridade JK!Iicíal do districto , com attençao ás forças da 
lJCrnnça. 

Art. 9." Quando o estrangeiro fallecido tiver sido socio 
de alguma Sociedade rommerdal , on tiver credores c,om- · 
mcrciantes rle quantia• <lif(nas dn allençRo, prorcd~r-se-ha / 
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na fórma d~ Arls. 309 e 310 d11 Codig11 do Commcrclo. 
Ao Juilo dos posentes e ao respectivp Agente Consular • 
mente comJllltili al"fecpdaf a qqota liquida quç ficar per, 
tencendll f. ~ça. Pod811á pofêm o Agente Consolar , nna 
termos dos cliiQB' Arti~,- ·~'~!qUerer o que for a hem da 
mesma. 

Art. 1 O. • Nos casos em que , segundo o Art. 6. • dosle 
Regulamento, forem . nomeados admloistrallores ás heran
ças jacentes de estrangeiros, perceberão cites, se o reque
rerem, a porcentagem que as Leis do lmperio tiverem 
estabelecido para os Curadores de semelhantes heranças; e 
os emolumentos do Juizo serao contados do me><mo modo. 

Art. 11. • Quando fallecer hum Agente Consular Es:
trangeiro , a sua heran~a será arrecadada pelo mesmo modo 
pelo qual o sao as dos Membros do Corpo Diplomatico , 
excepto se o Agente Consolar tiver exercido alguma indus
tria no poiz , porque neste coso proceder-sc-ha segundo 11 
regra geral. 

Art. 12.' Quando hum navio estrangeiro naufragar nas 
praias do Brasil, e em lugar oncle haja Agente Consular 
da respectim Naçllo, poderá este praticar tudo quanto jul
gar conveniente para a salvaçao do mesmo navio, dos seus 
pertences e carregamento, salva a intervenção das Auto
ridades tcrritoriaes para soccorrer os naufragos, manter a 
ordem, garantir ~ interesses tanto dos proprietarios do 
casco e carregam~>nto com(} os da Fazenda Publica, para 
legalidade do inventario, authenticidade dos objectos li&U" 
fragados, seu deposito na Alfandegn , e para todos os in" 
cidentcs que pussao tornar suspeito o procedimento do Cn
piliio, Piloto, ou quaesqucr outros conductorcs do na viu 
naufragado. 

Art. 13. • Os Agentes Consulares estrangeitos exerceraq 
a autori~ade de Juizes e 4rbitros nas questões relativas aos 
se~larills das tripolações, e em todas as civeis que ae mo,, 
verem entf\l ~ seus ~acío,aes que as cowpu'e~CIII , entre 
os Capitaes de diversos navios de sua NaÇlio, e nas, caUSM 
<le Clllllmercio entre os seus concidadaos , quandll, estes não 
prcfirão recorrer ás Autoridades do lmperio, c não se 
achem envolvidos em taes questões direitos tle q11alquer 
habitante do lmperio de diversa nacionalidade. 

Art. 14. • Aos Agen,tes Consulares pertence !(}mar co
nhecimento , segundo os BCIIS Regulamentos , dos dclictos 
c·ommettidos a bordo dos navios de sua Nnçao por indhi
duos ela (ripnlnti.io, hun~ •·ontm fJ~ nnlrns, rlurnnl!~ a \'ia-
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gem , com tanto 41ue nem o oO'ensor nem o oO'endido sejlo 
subdilos do Impeiio , porque em tal caso , nao obstante 
fazerem parte da mesma ~çlo, competirá. exclusiva
mente ás Autoridadades territdriaea conhecer de !allS delictos. 

Art. 15. • Quando os navios mercantes ~.';l8eiros se 
acharem dentro de qualquer dos portos do Brasil, a juris
dicçao criminal e policial dos respectivos Agentes Consula
res nao se estenderá . aos delictos graves , 011 que por qual
quer modo possao )ierturbar a traliquillidadé publica ou 
atrectar particularmente a qualquer habitante do paiz. 

Art. 16.• Os Agentes Consulares estrangeiros serao 
auxiliados, requisitando-o, pelas compelentr.s Autorida
des tcrritorincs, m1n só quaudo tiverem nccc!'sidade da 
intervenção e apoio dcllas para o exercício de suas func
ções a bordo dos ditos navios, mas lambem quando pre
tenderem a prisao e entrega dos marinheiros c solda
dos que dcllcs desertarem , ou dos de guerra , ficando os 
mrsmos Agentes Consulares obrigados pelas despczas que 
taes indh·idnos fizerem nas prisões. 

Art. f 7. • Os Agentes Consulares estrangeiros sao su
jeitos, nos ncgocios civcis e nos delictos individuacs qúc 
commetterem , á jnrisdkçao das .~utoridades do Imperio , 
quer se trate de hum negocio que lhes seja directamente 
relativo, quer pertença a terceiro, e se torne a sua in
tervenç.1o como simples particular necessaria; guardando-se, 
porêm, para com os mesmos Agentes tqolas as atlenções 
usadas no fôro quando as citações e intimações se dirigem 
a pessoas que exercem cargos publicos de elevada catego
ria, c dando-se-lhes , nao sendo rL'OS em materia crime, 
assento ao lado da Autoridade ou Presidente do Tribunal 
perante o qual tiverem de comparecer, salvo quando forem 
Negociantes ou exercerem alguma outra industria no paiz , 
c a qnestao versar sobre objectos de seu commercio ou 
industria ; porque neste caso observar-se-ha para com elles 
o mesmo procedimento que a respeito de qualquer outro 
individuo particular. 

Art. 18.• Somente nos delictos que commetter como 
Commcrciante, ou nos de tal gravidade que nAo admittem 
fianta , se poderá proceder á prisao de hum Agente Con
sular sem autorisaçao do Governo Imperial, o qual o fará 
julgar pelo Tribunal competente, quando entender que , 
ou em razao das circumstancias de que o delicio he reves
lido, ou por moth·o ponderoso, nao deve entregar o mes-
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mo Agente nu Governo. do qual he subdito, para que o 
raça julgar, ou que nao basta expeDi-lo do Imperio, ou 
cassar-lhe o' Exequatur. . 

Art. t9:• Os archivos, doçumeotos e correspoodeocia 
official dq5 Consulados e 'Vice-Consulados estrangeiros sAo 
isentos de .~s, e de toda é qualquer iovestigaÇiio e exll
me por pat!li das Autoridades do Imperio. No caso de 
prislio ou expulsAo de hum Agente Consular , sem haver 
quem o substitua no lugar , deverao ser os ditos , arcbivos , 
documentos e correspondencia cuidadosamente conservados, 
sendo lacrados e sellados pelo dito Agente , e pela pri
meira Autoridade judiciaria que residir no Termo. 

Art. 20. • Os Brasileiros que exercerem as funcções de 
Consoles ou Vice-Consoles estrangeiros no Brasil, oao dei
xao por isso de estar inteiramente sujeitos á jurisdiCÇiio 
ordinaria do paiz, e serlo processados e punidos pelos seus 
Tribunaes sempre que ~metterem algum crime , qual
quer que seja sua gravidade. Tacs fnncções lambem oao 
os isentao dos encargos publicos c do serviço da Guarda 
Nacional , quando por motivo especial nao obtenhao isençao 
ou dispensa delle. 

Art. 21. • As casas em que residem os Agentes Con
sulares estrangeiros nao gozao do direito de asylo, nem 
obstao ás citações , prisões , e execuçao de quaesquer man
dados das Justiças do paiz , guardadas as devidas attenr.ões , 
c as garantias e. formalidades estabelecidas pelas Leis. 

Art. 22. • Hum Decreto do Governo designará os pon
tos do Imperio em que sao , ou serao admittidos .igcntes 
Consulares. 

Art. 23." As disposições dns .\ris. t. •, 13. •, U. •, 16. •, 
18. • c 19. • deste Regulamento deixarão de aproveitar aos 
Agentes Consulares c subditos daquellas Nações entre as 
quaes os Agentes Consulares e subditos Brasileiros nao en
contrarem reciprocidade, declarando o Governo Imperial 
qual ou quaes daquellas disposições dcvao por semelhante 
motivo deixar de ter execuçao. 

Art. 24-.• Os Arts. 2.', 3.', !.•, 5.•, 6.•, 7.•, 8.• e 
11. •, somente terão vigor a respeito dos Agentes Consolares 
e subditos de huma NaÇiio depois que , em virtude de ac
cordo , for a reciprocidade estabelecida por meio de Notas 
rev.ersaes, e sendo, em consequencia, mandados executar 
a respeito de tal Nação por Decreto do Governo. 

Palacio do Rio da Janeiro em 8 de Novembro de 1851. 
Paulitlo José Soares d~ Sousa. 
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COLLECI;ÃO DAS tEIS DO IMPERIO 00 BRASIL. 

" tll5t. 

TOMO 16. PAJITI! 2.' 8ECÇÃO 77.• 

--------------------~~ DECRETO N. • 856 - de H de Novembro de tSM. 

Extingue a Al[amkga do Aracaty na Prot•incia 
do CearcL 

Hei por bem, em virtude da autorisáção conferida 
ao Gove•·no pelo Art. A6 da Lei N. • 6U de 28 de Ou
tubro de 1848, cxtioguir a Alfaodega da Gidadc do A•·a
caty , na Província do Cear;i ; e ordenar que alli se es
tabeleça hum a Mesa de Uendas , na fôrma do AI'!. 6. • 
do llcgulameoto de 30 de Maio de 1836. 

Joaquim José RodrigÚes Torres, do ·Meu Conselho , 
Senador de lmpel'io, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios dá Fazenda, c Presidente do Tribunal do Tbe
souro Nacional , assim o tenha enteudido , c Caça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Noven1bro 
de mil oitocentos ciocoellta e blim, trigesillló da lode-
pendencia e do lmperio. 

C01n a Rubrica de Sua Maifestade o Imperador• 

Joaquim 1011 Rodriguts Torres. 
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OOLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASil .. 

18át. 

TOliO i.\. PA&TE 2.• SEct;lo 78. • 

DECRilTO N." Sái- de 12 de No,·erubr·o de tS&t. 

lü·p/ica o Art. 20 da Lei de 30 de N ot•embro de iSU 
•·etatit·o ti prescriprdo da di,ida a,·ti..a r pas•i..a 

da 1\'artlo. 

Considerando que o Mt. 20 da Lei de 30 de No· 
vemhro de 18U, relativo ã preocripçlio da divid• pas· 
siva e activa da Nação, exige explicaçGes clara~· expli
citas , que sir·vão tanto para dirigir os execruo , como 
para insu·uir as partes uo 11ue toca " seus dir tos e in· 
teresses , Hei por bem Dl•lt~nninur o Sfguinte: 

Presl'l'li>fllO tle á a11110R. 

Ar·t. t. • A p•·escr·iJ>Ção de ó ao nos , 1•n•ta em vigor 
pelo Art. 20 da Lei de 30 de Novembro de 1861, com 
•·efereocia ao Capitulo 209 do Regimento da Fazenda , 

. a respeito da divida passiva da Nação , opera a complet:o 
desoneração .da Fazenda Nacional do pagarnento da divida, 
'l"e incorre na mesma Jlfescl'iJIÇAo. 

Art. 2. • Esta 1•rcscri1•ção comprebende : 
i. • O direito que alguem lll'<·tcnda t•!f a ser· dcclll

""do credor do llstado , sob qualquel' titulo que seja. 
2.• O direito que alguem tenha a haver JIAIJameoto de 

hum a divida já reconhecida, IJUalquer que ••ja a natureza 
della. 

· Art. 3.• Todos aquelles, que 1•rrtenderem ser cre
dores da Fazenda Nacional por ordenados , soldos , coo
gruas , ou gr•tificações e outros vencimentos de empre· 
gos ; por pensões , tenças , meio soldo e monte pio ; por 
preço de ar·rematações e contractos de qualquer natureza , 
" pagamento de despezas feitas e serviços prestados ; e 
por· quaf'SIJuer reclamaçGes, indemnisaçôes, e restituiçOet, 
<IPicrão requerer o reconhecimento e liquiduçAo de suas di-
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vidas , a U(lCdição dos despachos , ordens, e lilulos pa1·a 
o pagatnenlo , e faze•· o asse1llameuto das que o preci
sarem dentro dos 5 annos; e paosado este prazo, ficará 
prescriplo a favor da Fazenda Nacional todo o direito 
que tiverem. 

Arl A. • Todos aquelles que depois de haverenl os 
seus despachos correnles para o pagamenlo , tiferem feito 
o asseutamento, ou estiverem lançados na folha , não re
quererem que elTectivamente se lhes pague o que lhes for 
devido dentro dos 5 annos , perderiio o direito a esse pa
gamento em virtude da prescripção a favor da Fazenda 
Nacional. 

Art. 5." Quando o pagamento que se houver de 
fazer aos c1·edores fo•· dividido por prazo de mezes , tri
mestres , semestres ou annos , e se der a negligencia da 
parte dos 1nesmos c1·edores , a p1·escripção se irA verili
eando a respeito d'aquelle ou d'aquelles pagamentos par
ciacs, que se fo•·em comprehendendo no lapso dos 5 ao
nos; de sorte que por se ter perdido o direito a hum 
pagamealo mensal, trimestral , semestral, ou aanual, 
11ão se perde o direito aos seguintes a respeito dos quaes 
ainda não tiver corrido o tempo da presct·ij>ç~o. 

Art. 6. • Os 5 anuos para a prescripção começão 
a correr, (Iara as diridas reconhecidas ou não até o ul
timo de Dezembro de 18&2, do dia 1. • de Janeiro de 
18A3; e para as dividas posteriores. da data da publi
cação dos despachos ou ordrns definitivas para o paga-. 
mento. 

A ri. 7. • Os á annos não correm para a prescripção: j 
:t.• Contra aquclles que dentro d'elles, não puderem 

requerer nem por si nem por outrem : taes sio os me
nores, os desassisados, e quaesquer outros que, privados 
d'administração de suas pessoas e bens, eslão sujeitos á 
tutela ou curadoria. 

2. • Quando a demora for occasiooada po1· facto do 
Tbesouro , Theso01·arias ou RepartiçOes , a que pertença 
fazer a liquidação , e reconhecimento das dividas e elTe- • 
doar o pagamento. ' I 

Arl. 8. • A prescripção dos 5 annos be extensiva á11 
let1·as do Thesouro em virtude da disposição da Lei de 
30 de Novembro de 18U , e do Art. 6A3 do Codigo · 
Commercial, começando a correr os 11 annos da data do ~ 
vencimento. 

l 
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PrescniJfàO d11 AO tumo.•. 

ArL 9. • A prescripção de AO ano os posta em vigot· 
pelo citado ArL 20 da Lei de 30 de Novembro de 18/it, 
com referenda ao Capitulo 210 do Regimento da Fazen
da, a respeito da divida activa da Nação , opera a com
llleta d"soneraç~o dos devedores da Fazenda Nacional do 
1•agamento das di• idas, qne incorrem na mesma prcscl'i
pção, de maneira que, passados os 60 annos, não pú<lc 
haver contra elles penhora, exrençãc, on outt·o (Jlmlquc•· 
constrangimtuto. 

AI-L 10. Os AO annos para a prcscripção da divida 
activa comrçilo a correr, para as dividas oootrabidas até 
o ultimo de Dezembi'O de 18A2, do dia 1. • de Janeiro 
de 18A3, e para as posteriores, desde o ultimo dia do 
11razo estabelecido para o pagamento por Lei , 1\egula
mento, ou contracto, huma vez que passem continuada 
c seguidamente sem interrnpf.ão. 

Art. 11. O curso dos AO annos interrompe-se , im
pedindo a pt·escripção : 

1. • Pela citação, penhora , ou sequestro feito aos de
vedores para se haver o pagamento. 

2. • Por qualquer outro procedimento judicial ou ad
ministrativo havido contra elles para o mesmo lim. 

3. • Pela concessão de espaço aos devedores, admit
tindo-os P•B•r por prestações. 

ArL 12. Aquelles que quizerem segurar o seu di
reito obstando A que coro-a para a prescripção o tempo 
consumido 110r demora c embaraços das llepanições, po
derão requeo·er. e se lhes dar[t hum ceo·tificado da apre
sentação do requerimento e documentos coto especificada 
declaração do dia, mez e anuo. 

Joaquim José Rodrigues Torres , do Meu Conselho , 
Senador do Imperio , Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Fazenda , e Presidente do Tribunal do The
sooro Nacional , assim o tenha entendido, e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Novembro 
de mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da lnde
pendeocia e do lmperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jo.1qrtim José Rodrigllr< Tor>'t',<. 
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WLLF.t:t.:\o D.\S LEIS DO UII'ERIO DO BRASIL. 

t8á1. 

TOMO 14. PA.IlTE 2. • SEt:t;ÃO 7H. • 

IJECIIETO N. • 858 - de 10 de Novembro de 1851. 

t:srabelm· Regimmto para "" Agentes de /eilõt• da Prara 
do Rio tle Janeiro . 

• 
llci por bem , sobre Consulla do Tribunal do t.:om

IIH'I'!'i•> tia Cupital do lmperio • Decretar o seguinte : 

Rryimeuto para os .lgentes de leiloie<. 

C.\PITULO I. 

Da nomearão dos Jyentes tle /eilõts . 

.\rt. t. • Para ser Agente de leilões requer-se ter vinte 
duro annos de idade completos, e ser domiciliado no lugar 
por mais de hum anuo. (Cod. Commerc. Arts. 36 e 68). 

Art. 2. • Nao podem ser Agentes de leilões: 
l. • Us que oao podem ser Commereiantes : 
2. • ,\s mulheres : 
3. • Us Corretores e Agentes de leilões .h uma vez des

litui,los : 
.\.' Us fallidos nao rebabilitados; e os rehabilitodos, 

quando • quebra houver sido qualificada como eomprehen
dida na disposiçao dos Arts 800 n. • 2. •, e 801 n. • 1. • do 
Codigo Commercial. ( Cod. Commerc. Arts. 37 e 68) . 

. .\rt. 3.' Passados cinco annos a contar da dota da 
publicaçAo do Codigo Commercial , nenhum estrangeiro nOo 
natnrnlisado poderá exercer o Officio de .~gente de leilões, 
ainda que anteriormente tenha sido nomeado, e se ache 
servindo. (Cod. Commere. Art. 39). 

Art. 4. • Os Agentes de leilões do districto do Tri · 
Lunal do Commercio da Capital do lmperio 8110 do oomea
çao dn mesmo Tribunal: e esta terá lugar em conrormi-
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dade das di~posiçücs dos Arts. 38 , 39 e 40 do Codigo 
Commercial. 

Art á. • O . numero dos Agentes de leilões das Praças 
de Commerciu comprehendido no districto do sobred1to 
Tribunal , he por ora indeterminado : e os que actual
mente servem somente poderao continuar a exercer as suas 
t'uncçõcs depois de se habilitarem na fórma prescriptn neste 
Hegimento. 

Art. 6." Passado hum mcz , dc1•oi~ de publicado o 
presente llegimenlo , as l'essnas <tlle na l'mça da Capital 
do Impcrio e~ercerem as fnm:t,:õe!i de Agentes de leilões, 
sem se acharem hnhilitndos com n respcctha ltatenlc pas
Jomdu pelo 'fribunal do CommL·rdo ~ soffret·D.o nh~m dn pena 
imposta no Art. 137 do Cmligo Criminal , huma multa 
co1-respondente ao decuplo do valor das commi•'Sões, que 
houverem recebido. 

Os que servirem nas outros l'nu:ns Llislanlt..-s do Tri
bunal do Commercio da Cal'ital dn lmpc,.io dl'rer~n no 
prazo de trcs mczes impeh·;u· sua unmeaçilo. 

Art. 7.0 Os tJUe prctetHIPt·em matrkulat·-sc c:nmo Ageu
t.es de leilões da Praça do Cnmmerdo do Uiu de .lunciro 
tleverno prestar huma liança no valor de quatro contos dc 
réis: e sendo de outra Praça , comprehendida no districto 
do Tribunal do Commercio tia Cnpital do Imperio , no va
lor de dois contos de réis. 

Estes valores poderao ser alterados por humu nova 6-
xaçlio, sempre que o Tribunal do Commercio o julgar con
veniente. A rcrerida fiança será prestada no Cartorio do 
Escrivao do Juizo Municipal " do Commercio do domicilio 
do ,\gente de leilões (Cml. Commcrc. Arts 38, AO c 41). 

Art. 8.• Em lngar de fiança será o impetrante ad
mittido a depositnr no Thesouro Publico o importte della 
em dinheiro, ou Apolices da Divida Publica pelo valor 
que estas tiverem ao tempo do deposito. 

Das Apolices receberá o proprietario os respectivos di
videndos na Caiu da Amortisoçno, e do dinhPiro o juro 
annual que o Thesouro Publico arbitrar, pago semestral
mente. 

lle livre ao proprietario das Apolices substituir o de
posito dellas pela respectiva quantia em dinheiro, ou mesmo 
pela fiança , sempre que assim lbe convenha. 

Art. 9." Qúando em vez de fiança se verillcar o de
po~ito em Apolices da Divida Publica, o Secretario do Tri· 
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hunal do Commercio requererá á Junta da Caixa da Amor
tisaçao o ordenar que se fação nos livros competentes a• 
necessarias annotações, ou averbações, para que as Apo
lices depositadas não possão ser transferidas em quanto 
subsistir o deposito. 

Art. tO. O deposito, ou seja em Apolices, ou em 
dinheiro , seriÍ conservado eiTectivomentc por inteil'o; c 
Jlnr rllc serão pagas as multas, em que incorrer o Agente 
de lcitfles; e ns indemnisações a que for obrigado, se as 
não ~ntisflzer logo que nellas for condemnado : ficando 
suspenso em quanto o deposito nfto for preenchido. 

Art. 11. A fiança prestada subsistirá por tempo de 
seis mezes, depois do dia , em que qualquer Agente da 
leilões tiver cessado de e'ercer o seu officio , c feito a 
devida participação no Tribuno I do Commercio, o qual 
numdará fazer publico pelos jornaes que o referido Agente 
deixou o e•erciclo das respectivas funcções. 

A mesma fiança somente poderá ser declarada extin
elll , ou conceder-se o levantamento do deposito feito em 
dinheiro, ou em Apolices, á vista do documento legal do 
Tribunal , por onde conste nlo pender contra o Agente 
de leilões reclamação alguma. 

Art. 12. No caso de morte , fallencia, ou ausencia 
de algum dos fiadores, ou de se terem exonerado da 
fiança por fórma legal (Cod. Commerc. Art. 2112). Cessará 
o officio de Agente de leilões, em quanto nao prestar no
•·os Dadores. 

E o Agente de leilões qne não reforçar a Dança , ou 
não preencher o deposito dentro de Ires mezes da data 
da suspensão, será destituido. 

Art. 13. Os Agentes de leilões são obrigados a fazer 
registrar na Secretaria do Tribunal do Comrnercio até o 
dia quinze de Julho de cada anno o conhecimento do 
pagamento do imposto annual, pena de suspensão, e o 
que o nao o apresentar até o Um do ultimo mez do pri
meiro trimestre financeiro, será destituido. 

Art. U. O officio de Agente de leilões he pessoal 
e não póde ser delegado; todavia nos casos de impedi
mentos por molestia temporaria, poderio exercer as func
ções de seu officio por meio de bom seu preposto, o 
qual deverá reunir as qualidades requeridas nos Arts. 36 
e 37 do Codigo r.omrnercial , e ser previamente habilitado 
rom Titulo de sua nomeaçao opprovado pelo Tribttnal 11<> 
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t:ommercio, e registrado na Sccretao·ia do mesmo Tribunal. 
(Cod. Commerc. Arl 74). 

Em todo o caso corre por conta do Agente de lei
lões a responsabilidade, que resulta dos actos praticados 
pelo seu preposto. (Cod. Commerc. Art. íá). 

CAPITULO ll. 

Da .<~~spensão, e tlesliluição <los Agentes de /eil~s , e da 
imposição das multas. 

Art. lá. São competenti.'S para suspender, destituir 
e multar os Agentes de leilões , nos casos em que estas 
penas sao applicaveis : 

1." O Tribunal do Commercio com recurso para o Con
selho d'Estado no eO'eito devolutivo somente, nos casos de 
suspensa o, e imposiçllo de mulas; e em ambos os eft'eitos , 
no·. caso de destituiçllo. (Regulamento dos Tribuoaes do Com
mercio Art. 18 n. • 6) : 

2.• As Justiças ordinarias que conhecem dos causas de 
mora e falta de pagamento intentados contra os Agentes 
de leilões, segundo a disposiçao do !rt. 7:! do Codigo Com
merciol , e das de perdas e damnos , nos casos dos Arts. 
169, 170, 171, 172, 173, 177, 181 e 182 do citado 
Codigo , com recurso para a Relaçllo do Districto em am
bos os referidos eO'eitos. 

A coodemoaçllo em perdas e damoos só póde ter lugar 
pelos meios ordinarios. 

Art. 16. O Tribunal do Commercio procede a impo-
siçao dos penas : 

1. • ODicialmente : 
2. • Sobre petiçao de portes : 
3. • Sobre denuncia. 

Art. 17. Quando por porte do Tribunal do Commer
cio houver de ter lugar a imposiçllo de pena contra Agen
tes de leilões, seguir-se-ha a fórma de processo estabele
cida para os Corretores no Regimento o.• 806. 

CAPITULO UI. 

Das {uRCf{Ju dos Agentes de /ei/~s. 

Art. 18. Os Agentes de leHões podem vender em 
almoedo , quer nas suas proprias cosas , quer fóro dellas, 
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os elfeilos de eommcrcio, cuja vcndn lhes for enoorregada 
pelos proprios dt>nos , ou por pessoa devidamente outori
sada. (Cod. Commerc. Art. 69). 

E sao exclusivamente competentes para a venda de 
fazendas e outros quaesquer elfeitos , que pelo Codigo Com
mercial se mandAo fazer judicialmente, ou em hasta pu
blica ; c nesses casos tem fé de Officines publicos. 

I:sla disposiçfio nfio comprehende as arrematações por 
''"'''lltfio de sentença. (Cod. Commerc. Art. 70). 

,\rt. 19. Os ,\gentes de leilões nao poderão receber 
em sm1s casas elfeitos alguns para serem vendidos se não 
forem acompanhodos de (·nrtn' missho, ou guia assignadn 
pelo "ommillenle que os e<pel'ifh1ue , devendo declarar nclla 
m; ordem•, ou iu~trncçõcs que julgar conveniente dar-lhes , 
,. fl•ar, 'l"crcndo, o mínimo dos pr~s , por que os ditos 
ohjcctos dererilo ser vendidos, pena de h uma multa do 
quinta parte da fiança prestado , que será duplicada nos 
•·asos de rcincidcnria ; e provando-se dólo serao demittidos. 

Art. 20. Os Agentes de leilões quondo exercem o seu 
onicio dentro de suas casas, e fóra dellas, nao se achando 
11resentes os donos dos elfeitos , que houverem de ser ven
didos , scriio rcput3dos verdadeiros consignatorios , e nesta 
qualidade : 

I. • Sao obrigados a cumprir fielmente ns instrurções 
que rcrcbcrcm dos committentes : 

2. • Sao responsaveis pela boa guarda , e conservaçllo 
dos elfeitos consignados , solvo coso fortuito , on de força 
maior, ou se a deteriornçao provier de l'icio inherente ;I 
nature<a da cousn (Cod. Commerc. Art. 170). 

3.. sao obrigados a fazer aviso aos committentes • na 
primeira occasiilo opportuna que se lhes otrerecer, de qual
quer damno que sotrrerem os etreitos destes existentes em 
seu poder , e ,·eríficar em fórma legal a verdadeira ori
gem donde pro,·eio o damno: devendo praticar iguaes di
ligencias todas os ,·ezes que ao receberem os elfeitos notarem 
avario , diminuicno, ou estado diverso daquelle que constar 
das guias de remessa. Se forem omissos, os committentes 
terao nccao para exigirem delles que respondao pelos cf
feitos no~ termos precisos , em que as guias os designa
rem , sem que se lhes possa admittir outra defesa , que 
não seja a provo de terem praticado as diligencias sobre
ditas. (Cod. Commerc. Arts. t71 e 172): 

4.' Nas vendas a pagamento deverao declarar no aviso , 
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e conta que remetterem ao committentc, o nome c domi
cilio dos compradores , e os prazos cstipulatlos: deixando 
de fazer esta declaraçllo explicito presume-se que o venda 
foi elfeetuada a din beiro de con Indo , e não lhes será ad
mittida prova em contrario (Cod. Commerc. Art. 177). 

5. • Responder pelo pertla ou extravio de fundos dos 
committcntes em dinheiro, metnes preciosos, ou brilhantes 
existentes em seu poder, ni111la mesmo que o damno pro
venha de caso fortuito ou de ft•r~a maior, se nl'i.o provarem 
que na sua guarda cmpregárao a diligcncia que em casos 
semelhantes empregao os Commercianles acautelados. E cor
rem por conta delles os riscos sobrcvenicntes na devoht~ilo de 
fundos de seu poder paro o mao do committentc , se se 
desviarem das ordens e inslrucções recebidas , ou dos 
meios usados no lugar da remessa , se nenhumas houverem 
recebido. (Cod. Commerc. Arts. 181 e 18-2): 

6. • Tem direito para exigir dos committentes huma 
commissfio pelo seu trabalho, em conformidade do que 
vai disposto no presente Rl'gimcnto ; c a importancia de 
tadas as despezas c desembolsos feitos no desempenho de 
sua agencia pela fórma determinado nos Arts. 185 , 186, 
187 e 188 do Codigo Commercial. 

Art. 21. Fóra das proprias casas , os Agentes de leilões 
sao obrigados, sempre que se achem presentes os donos dos 
elfdtos, a cumprir as ordens \"erbnes, que estes julgarem 
convenientes dar-lhes. 

Art. 22. Antes de começarem o neto do leilão , forno 
patentes as condições e lermos de venda , fórma de paga
mento e da entrega dos objectos nrrcmotatlos ptJtlendo exigir 
dos arrematantes as cantões ou ~ignacs , que lhe!' pare~n.o 
nccessarios. 

Art. 23. Apresentando qualquer objecto pora ser ar
rematado, cumpre-lhes declarar o seu estado c qualidodc , 
principolmente quando pela simples intuiçao nao puderem 
estas circumstancias ser conhecidas facilmente pelos compra
dores ; e bem assim o peso, medida , ou quantidade dos 
objcctos , quando o valor destes houver de ser regulodo 
por estas qualidades ; pena de incorrerem na responsabi
lidade que no caso couber por fraude, dolo, simulaçao , 
ou omissão culpavel. 

I Art. 2.\.. A taxa da commissno dos Agentes de leilões 
será regulada por convenção entre ellcs c os commitlenlcs 

1 
sobre todos , ou sobre alguns dos eR'citos a vender. Não 
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!cndo eslipufndo , liDO fJOderAO 1108 leilõeS feflos dentro de 
ouos proprias rams e•igir dos committenles mais de dous 
e meio por ecnlo ; e nos feitos fóra de suas casas mais de 
cinco por cento. Aos compradores em coso nenhum poderao 
le\·ar mais de dois e meio por cento. 

Art. 25. Os ,\gentes de leilões nao poderao vender 
findo, ou o prazos sem autorisaçAo por escripto dos com
mill<•nlc'. (Cod. Commerc. Art. i3) 

Art. 26. lffccluodo o leilao, o Agente entregor•í ao 
''"rumillenle dentro de Ires dias , huma conta por elle os
!-ignntln das fazcnd:1:- arrematadas com as convenientes de
d;lra~ftcs, c dentro de oito dins immedintflmente seguintes 
no do lrilão r<'<!li,,::d o pa~nmenlo do liquido apurado e 
n•ru·itlo. 

Ilnn·nd•J mnra por parte do Agente de leilao poderá o 
.-umruitlcnlc n•qncrer ao Juizo competente o decretoçAo da 
1wna dt~ prbão contra ellc até cffecth·o pagamento; e neste 
ca:-o prnlcn\ o me~mo Agente a sua commissão. (Cod. Com
merr. Art. 7'2). 

Art. 27. Nos eusos do Artigo precedente o eO'eito da 
mora para a dccretP~ão rla pena de prisao começará a cor
rer <k<de o dia rm que o commitlente depois do venci
mento c'igir jculkialmrnte o seu pagamento. (Cod. Comere. 
Art. I :lfll. 

Art. 28. Os Agentes de leilões sao obrigados o ler os 
Ires li nos- Dia rio da entrada- Iliario do sabida -e de 
,·ontas correntes, <JHC lhes sao determinados pelo Codigo 
t:ommrrrial Art. 71 , escriptnrados reta rórma ahi prescri
pla, e com as formalidades que slio exigidas para os li
vros dos Commercianles. (Cod. Commere. Arts. 13 e 15). 

Pll1l~; livros FCrfio cxhibh·eis em Juizo a requerimento 
de (lltnJqm•r· inlercs~rH_1 o rmra os exames necessarios , e 
tnr!'mo nllkinlmentc ror nrilern do Tribnnal do Commercio, 
(lll l!os .Tnizr~. (Cml. Con:n~crc. Art. 50). 

},rt. :m. O J\ger~c rle leilõrs. cnjos linos rorem achados 
sem as rrgnlal:idndcs e formalidnt1es especificadas no Art. 71 
elo eocF~!O Cornmcrdal. incorrerao nas penas do Art. 51 do 
me~nH; Cndigo. 

At-1. :Jo. As contas dadas pelos Agentes de leilões 
aos coPlmillPntrs devem concordar com seus livros e assen
tes: r no caso de não concordarem poderá ter lugar a 
arç~<> rriminal de furto. (Cod. (;ommerc. Art. 185). 

ht. ~H. As cerli,Jiies nn conlas e1trahidas dos livros 
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do• Agentes de leilões escriJ>tunulo• lcgnlmcnte , relativo• 
ás vendas de fazendas ou outros qnaesquc•· cO'eitos quo 
pelo Codigo Commercial se mandao fazer judicialmente , ou 
em basta publica , sendo pelos mesmos Agentes snhscriptos •• 
ossignados, tem fé publico (Cod. Com:ncrc. Art. 70,. Pu•· 
taes certidões ou contas perccberno os Agentes de leilões 
os emolumentos li'iallos pa•·n as dos Con·~torcs no Regu
lamento n.' 806 de 2G de Julho de ~~~1. 

Art. 32. lle prohihit1o nos ,\~f·Hte~ tl·-~ ldlücs : t. n 

toda a espccie de ncgoda~f!o c lm!kn 1Urecto on imlirc
cto debaixo do seu ou alheio uon:~; L'Oi:lwliir fo'ocicdadc de 
qualquer denominaçi'io , ou l'lasse qnc ~t:ja , e ter parte 
ou quinbao em navios ou na sua carga, pena lh~ per
dimento do officio , e <le nullidade do coutraclo : 2." en
carregar-se de cobranças ou pagamentos por conta alheia , 
pena de perdimento do offieio : 3.• nd•1uirir para si, ou 
paro pessoa de sua família, consa ruja Yemla 1he for in
cumbida ou a algum outro ,\gente de leilões ainda mesmo 
que seja a pretexto de !'CH rousnmo parlienlar, pena de 
snspensiio ou penlimento tln ollidn a nrhilrio tlo Trihnnol 
do Commercio, segundo a {.l.ra\·hlmlc lln ncgncin, c de 
buma multa correspondente ao dohro do preço da cousa 
comprada. :Cod. Commerc. Art. 59). 

Art. 33. Na disposição do Artigo antecedente niio se 
comprebende a acquisição de Apolices da llil'ida Publica, 
nem a de acções de Sociedades anonimas das quaes to
davia não poderão ser Dircctores , A1bninistradorcs, ou 
Agentes debaixo de qualquer titulo que •rja. (Cod. Com
roere. Art. 60). 

Art. 3"~. Toda a llan~a titula Jlllr A~ruh•• de leilões 
em contracto ou negocia.;ão mcn~antH ft>ita tmr snn inlcr
vençlio, será nulla. {Cod. Cummerc. A1·t. IH). 

Art. 35. As quebras de Agentes de leilões sempre 
se presumem fraudulentas. (Cod. Commerc. Art. 80~). 

Art. 36. Fica probibido aos Agentes de leilões exer
cerem nos Domingos quaesquer actos do seu officio , pena 
pela primeira vez de suspensão por tempo de Ires mezes 
e de buma multa da decima parte da fiança prestada, e 
de perdimento do officio , c de toda a fiança nos casos do 
reineidencia. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , do Meu 
eonselbo , Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do 
Justiça , o tenha as!iiim ('nlt:'ncliflo, e fnçn executar. I';\-
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lacin do ll.io de Janeiro em dez de Novembro de mil oito
centos cinenenta c hum , lrigcsimo dn lndependencia e do 
lmpcrio. 

Com a Rubl"ica d!> Suo Magestadc o Imperador. 

Eusc&io de Queiroz Coitinho Mattoso Camam• 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMI'ERIO DO BUASIL. 

i85i. 

TOIIO U. PARTE 2, 0 SECÇÃO 80.• 

DECRETO N.• 859 -de 11 de Novembro de 1851. 

Approt'll a IIOt"a or11anisllftlo da Guarda Nacional da 
Provine1a de Santa Catl!arina. 

Attendendo á proposta apresentada pelo Presidente da 
Provincia de Santa Catharina , Hei por hem Decretar o se
guinte : 

Art. 1. • FicAo creados na Provincia de Santa Catha
rina Ires Commandos Superiores de Guardas Nacionaes. 

}.,-t, 2. • O primeiro Commnndo Superior comprchen
derá os ~lunicipios da Laguna e Lages. 

§ t. • No )lunicipio da Laguna haverá hum Corpo <le 
Cavallaria de dois Esquadrões com a numeração de pri
meiro , hum Batalhao de Infantaria de oito Companhias, 
e hum Batalhao de Infantaria de reserva de quatro Com
panhias. 

§ 2. • No Municipio de Lages haverá bom Corpo de 
Cavallaria de dois Esquadrões com a numeração de segun
do, e buma Companhia de Infantaria de reserva , addida 
ao Corpo de Cavallaria. 

Art. 3.• O segundo Commandó Superior comprehcn
derá os Municipios da Capital da l'rovincia , S. José e S. 
Miguel. 

§ t. • No Municipio da Capital haverá hum Corpo de Co· 
vallaria de dois Esquadrões com a numeração de primeiro, 
hum Batalhao de Artilharia de seis Companhias, e hum Ba
talhao de Infantaria de reserva com a numeração de pri .. 
meiro. 

§ 2. • No Município de S. José haverá hum Corpo de 
Cavallaria de dois Esquadrões com a numeração de se
gundo, hum Batalhão de Infantaria de seis Companhias 
com a numera~llo de primeiro, c hum Batalhão de Infan
taria de reserva de quatro Companhias com a numeraçllo 
(lc segundo. 
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§ 3. • No Município de S. Miguel haverá hum Esquadrao 
de Cavallaria , hum BatalhAo de Infantaria de quatro Com
panhias com a numem~ao de segundo, e huma SecçAo de 
BatalhOo de Infantaria de reserva de Ires Companhias. 

A:' 4.• O terceiro Commando Superior comprebenderá 
ns Jlunidpios de S. l'rancisco e Porto Bcllo. 

S I.' No Jlunidpio de S. l'ranrisco hamrú hum Bata
lhao fie lnf<mluria de ~eis Companhias com n numeração 
de primeiro , e Jmma Secçao de Bntalhao de Infantaria de 
rcscrra de tres Companhias. 

§ 2.' No Alunicipio de Porto Bello haverá bom Es
quadrão de Cavallaria , e hum Batalhão de Infantaria de 
~eis Compnnhins com n nnmcrnçao de segundo. 

Art. 5.' Os t:orpos qnc compoem os Ires Commandos 
Superiores terl1o suas paradas nos lugares designados pelo 
l,rcsitlcnte da PrO\·incia em conrormidade da tei. 

Emebio de Queiroz Coit in h o ~Jattoso Camara , do A! eu 
Conselho , Ministro e Secretario d'f:stado dos Negocios da 
Justiça , assim o tenha entendido, e fa~a executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da Independencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Q11eiroz Coitin/w Mattoso Camara. 
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COCLECÇÃO D.\S LEIS DO IMPERIO DO IIRASIL. 

1851. 

TOl\10 i!J. PAP.TF. 2, a SECÇÃO Sf."' 

llECHETO N. • RciO -- cl" I:~ cl" Nmc·mhro de J S51. 

Conade a llenry Br.<Sfllll'l', de J.ondrc.<, prim'lrgill 
t:r.clusit·o por dez anuo~· partl o fnbriro lit' lmm op
pnrelllo tle swl úu·rnrilO" dt'.'i/Úurdo a {adlitar n moa
gem da cmmn dt! ns..uu·ar. 

ALtendendo ao que M" repre<enlon llcnry Resscmcr, 
de Londres, pedindo privill'gio exelusim por dez anoos 
para O fabrico de hum :tpp:n·clho IJIIC inventOU, nesti
nado a facilit<tr a mm1gr•m da canna de assuenr, confnr·mc 
o desenho e tlf,scripção (JUC nprescntou : Hei por lwm, dl~ 
Conrormido.ule com a l\linh•• Imperial ll<'solução de vinte 
e dois do passado, tomada sobre Consulta da Secção dos 
Negocios do Impe•·io do Conselho d'Estado de dez do dito 
mcz, Conceder ao mesmo lleni'Y Bessemer , de I.ondres, 
aqnclle privilegio pelo tempo qne requer, a fim de qne só 
elle possa fab1·icar o mencionado •PI>arelho; ficando porl!m 
obrigado a estabelecer á sua custa hum em cada huma das 
Províncias do Rio de Janeiro • Pe•·nambuco e Bahia dentro 
do prazo de hum anno contado da data desta concessão; 
e outi'O na do Marauhãn tl1•n11·o de ti'('S tlnnns contados 
da mesma dat:1 ; como lamlwm a fazf•l' hum ub;1tinwnlo de 
qninzc por cento sobre os IH'l'Çns ol'din;u·ios em ftu·or dos 
fazendeii'OS do 81't1Si1 : e de~te pri\'ilf•gio se lhe passal'ii a 
comprotente Cart:1, nos termns c com as clausulas da Carta 
de Lei de 28 de Agosto de i830. O Visconde de Monl'alegre, 
Conselheiro d?Estado, Presich•nte elo Consc•lho de Minis
tros , Ministro e Sec•·etario d'Estado dos Negocios do Im
pel'io , assim o tenha cntt•rHiido, e faça execut:1r. Pa
lacio do Rio de Janeim em doze de Novemlll'o de mil 
oitocentos cincocnta e hum, tl'igcsimo d<1 lndependencia 
e do lmJWrio. 

Com a Rnhrica d" Sua 'lagc,tade o Imperador. 

Vi:wondt• df. ,1/ont'.-rlcgrr. 
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COLLECÇÁO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

185L 

T0:\10 fh, PARTE 2.• SECÇÃO 82.• 

DECI\IlTO N." S!H- de 14 de Nowrnbro de i85t. 

Abre tto MiuiRtrrio dos Jl'cgodo.• Estrangeiros hum Cre
dito r~r.traordinario da qmmtia de duzentos t' srssenltl. 
e seis mil pnm.11 (ortt.'~ partt ter rt applicnrtlo marrndtl em 
routraclm; f'drúrados em 6 de Setembro e f de De
zembro dn mwo pro.ximo passado entre o Governo 1m· 
prrial e o J!Jini.•tro Plmipotenciario da 1/epublica 
Orimtal do Ct'll!Jluty. 

Hei por bem , Tendo ouvido o Conselho de Minis
tros, antorisar ao Meu Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios Estrangeiros, a despender no exercício de 1851 
a 1852 a quantia de duzentos e sessenta e seis mil pesos 
fortes para a applicação marcada nos contractos celebrados 
em seis de Setembro e hum de Dezembro do anno pro
ximo passado entre o Governo Imperial e o Ministt·o Plc
nipotenciario da Republica Ot·iental do Ut·ugnay, devendo 
este credito extraordinario ser opportunamente incluído 
na Proposta que houver de ser presente ao Corpo Lrgis
lath·o JHU'a se•· dcfinitivmncute appro,·ado e convertido em 
Lei. P<lllfino José Soares de Sousa , do l'tlen Conselho , 
Ministro e Sect·etario <!'Estado dos Negocios Estrangeiros, 
o trnha assim entendido , e expeça as ordens necessar·ias. 
Potlacio do lHo de Janeiro em quatorze de Novembro de 
mil oitocentos cincoenta e hum, t1·igesimo da lndepcn
lkncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l!agestade o Imperador. 

Pautino José Soare.• de Sousa. 
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C0LLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO 00 81\ASIL. 

iSlil. 

TOMO U. PARTE 2.• SECÇÃO 83.' 

OECRF.TO ~.· 862- de 15 de Novembro de 1851. 

,tfm·ra o pl'oce.~so para imposi{'tlo das nmllas , de q11P tratãa 
os .tl!'ligos 89 e 90 do Codigo Cornlllel'cial. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. t. • Os Tribunaes do Commereio quando tiverem 

de proceder contra os administradores dos Trapiches Al
fandegados, nos casos dos Arts. 89 e 90 do Codigo Com
mercial, mandarao nntoar pelo Official ~lainr da respedin 
Secretaria a certi~fto negativa da remessa dos ha!anros dos 
generos nos prazos marcados no primeiro dos ditos Arti
gos, ou a inspecçllo e exame que tiverem feito nos livros 
dos trapicheiros , e do qual se deprehcnder que os balanços 
remettidos sAo inexactos ; e continuados os autos com vista 
ao Desembargador Fiscal , este reduzirá a artigos a ma
teria da accusaçAo. 

Art. 2 • Olrerecidos c recebidos os artigos por des
pacho do Tribunal , mandará este que o trapicheiro accu
sado responda no termo de cinco dins, concedendo mais 
até dez dias improrogaveis, se clle pedir este novo prazo , 
para provar sua defesa. 

Art. 3. • Se dentro dos cinco dias o accusado nada 
responder, será o processo julgado na primeira sessao do 
Tribunal segundo a prova dos autos, e presente o Desem
bargador Fiscal. Se porém produzir defesa c pedir dilação 
para prova , findo o prazo concedido para esta , e com 
prova ou sem ella, poderá o Tribunal ordenar as diligen
cias e exames que ainda entender precisos , notificado o 
accosado para a ellcs assistir , querendo , deprecando da 
Alfaodega por officio do Secretario os esclarecimentos que 
forem a bem do processo , pelo qne respeita á fiscalisaçAo 
della nos termos do seu Regulamento. 

Art. 4.• Satisfeitas estas diligencias, haverá o accu
sado vista dos autos para allegnr em cinco dias, ~e notes 
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tiver juntado procuração, e depois e ém todo o caso O 
Desembargador Fiscal ; e :o feito será julgado pelo Tribu
nal, p•·esente o mesmo Fiscal, no primeiro dia de aessao 
que o Presidente designar. · 

Art. 5.• Nestes processos servirá de EscrivAo o Ollicial 
&laior da Secretaria do Tribunal; as leltemuohas ,: I se as 
houver serao inqueridas perante o Presidente pelo Desem
har~eador l'iscal, e pelo accusado, ou seu Advogado, e 
em dias consecutivos dentro da dilaçlio probatoria; a de
fesa c allegações serao escriptas; os termos para allegar 
principiarilo a correr desde o dia em que os autos forem 
continuados ás partes, e os da prova da data da iotimaçao 
do despacho, a qual ~emp•·e que for preciso será feita pelo 
rorteiro tio Trilmnal. 

Art. li.' lia decisão que multar, no caso do Art. 89 
do Codigo , ou da que multar , nao excedendo de du
ZCI!tos mil r~is, no caso tio Art. 90, nao haverá recurso 
nlgum. (Codigo Commcrcial, Arl 26 Titulo unico). 

Art. 7." lla dccisao que multar em mais de duzentos 
mil réis , no caso do Art. 90 , haverá recurso para o Con
selho d'Estado , no effeito devolutivo somente, se for in
terposto dentro dos cinco dias , contados do da publica
ção da dccisllo, estando presente o accusado , ou do da 
intimação, que lhe for feita pelo Porteiro , não estando 
presente á publicaçfw. 

Art. 8. • No caso de recurso interposto dentro do fatal 
designado no Artigo antecedente , subirAo os autos origioaes, 
ficando traslado anthenlico na Secretaria do Tribunal. 

Art. 9. • As Decisões serão executadas no Juizo Mu
nicipal do domicilio do executado, e onde houver mais 
IJIIe hum pelo que o Tribunal para esse Um designar. Por 
cllc será liquidado se for illiquido, ou nao tiver sido ava
liado para o recurso , o valor dos direitos que deverAo 
pagar os gcncros , que se presumirem extraviados. 

Mt 10. Esta liqnidaçao, assim como a avaliaçfio para 
o recurso (quando sendo interposto , houver duvida se cabe 
na alçada marcada no Art. 6. •) se fará duplicando-se so
mente o val01· dos mesmos direitos em virtude de escla
recimentos para este fim pedidos e subministrados pela 
Est:1çlio cncnrrcgada de arrecada-los. (Codigo <:ommercial 
Mti~o !lO. llcgulamcnto N. • 737 Art. 735). 

Ensebio tl•J t}ueiroz t;oitinho Mattoso Camara , do Meu 
Conselho , i\li!1istro f! Secrehtrio d'Estndo dos Negocias da 
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Justiça, assim o tenha entendido, e raça eteeutar. Pa. 
lacio do Rio de Janeiro em quinze de Novembro de mil 
oitocentos cinooenta e bum , trigesimo da lndependencia c 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eustbio de QuMro: Coitinho .Malloso Camara. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS ~ IMPEHIO DO;BRASIR! 

f85t. 
"'r_ I 

"fOliO ih. PARTE 2. 11 

llf.CRETO N.' 86;!- de 17 de Novembro de 1851. 

lútabrlt•t·e Rr!Julamento pam o.< Interpretes do Commet·cio 
da l'mça rio Rio de Janeiro. 

ll!'i pnr hem , sohrc consulta do Tribunal do Com
mcrdo da Capital do Imperio, Decretar o seguinte: 

llrqulamrnt" [>w·n o.< lnt'lpretrs do fommrrcio da l'rarw 
rio llio de JanrirtJ. 

CAPITULO I. 

na IWIIU'flÇt(o dos Interprete.~ do Comtnti'Ct·o. 

Art. 1." Os Interpretes do Commerdo na Praça do 
llio de .Janeiro silo da nomeação do Tribunal do Comercio 
da Capital do Imperio. (Cod. Commerc. Art. 62, c Regu
lamento n." 738 Art. 18 § 2.'). 

Art. 2." Os Interpretes actualmente elistentes silo 
obrigados a n~gislrar os litnlos de sna nomca(lio no refe
rido Tribunal c a Jlfcstar o juramento determinado nos 
Anigos dtados, até quinze dias contados da pnblicaçilo do 
presente llcgnlamento, pena de destituiçao de seu officio, 
qtw será logo annunciada pelo Tribunal , no jornal da 
puhlicaçoãn dn~ !'CUS actos . 

. >l.rt. :1." O numero dos Interpretes na Pmça do llio 
de Janeiro não excederá de Ires para cada língua, podendo 
eada hum delles servir para diversas. Nas demais Praças 
sujeitas a jnrisdicçlio do Tribunal do Commercio da Capital 
do lmperio, o mesmo Tribunal nomeará hum ou mais Iu
terprelcs , ~egundo a importancia fios m(•smos lngarc~ , e 
n~ inlere~scs •lo Commcrcio. 

Art. .1 ." O officio dr. Interprete hc pessoal e não pódc 
:;.i'\ ~ub:•litnidra . prnn dr nullitlruk do!' ado!' flHC forem 
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tltatieadclt pe1ô Jllll)lfttilo. Todavia seni permittido aos In
terpretes, no, caso unico de molelltia adquirida depois de 
aua nomeaç&o, exercer as funeções do seu olf~eio por via 
de pessoa por elles nomeada e approvada pelo Tribunal do 
Commercio, que reuna as qualidades precisas para ser 
Interprete, ftcando respomavel por todos os actos que essa 
pcsso~. praticar, como se por elle proprio praticados fossem. 

Art. 5.' Para ser Interprete requerem-se as mesmas 
qualidades exigidas para ser Commerciante, e conhecimento 
pratico das linguas estrangeiras. 

Nao podem ser Interpretes : 
1.' As mulheres : 
2.' Os Interpretes que houverem sido destitnidO!l de 

seus oDiei os por sentença. 
Art. 6.' A petiçlio para nomeaçao deve declarar a 

naturalidade e domicilio do impetrante, c n Praç-a em que 
pretende exercer o officio , e ser instruido com os seguin
tes documentos : 

J.' Certidão de idade : 
2.' Atteslado, ou Titulo tlc residencia : 
3.' Attesta<!o da llirecção da Praça do eommercio do 

llio de Janeiro , pelo qual mostre ser versatlo em linguas 
estrangeiras, e quaes estas SCJãO. 

Art. 7.' Os Interpretes são obrigados a registrar na 
Secretaria do Tribunal do Commercio até o IIm do pri
meiro mez de cada anno financeiro, o conhecimento de 
pagamento de qualquer imposto ou contribuiçao annual , 
a que sejlo sujeitos , pena de suspensão do oOicio até o 
satisfazerem. 

Art. 8. • A nenhum Interprete hc pcrmittido aban
donar o exercido de seu oOicio , nem mesmo deixa-lo tem
porariamente, sem communkar previamente ao Tribunal 
do Commercio a sua resolução ou intenção hum mez antes 
de largar o mesmo oOicio, sob pena de ser reputado vago, 
e de nao poder mais exercer no Imperio o referido oOicio. 

Art. 9.' A vaga de qualquer oOicio de Interprete 
será mandada annunciar pelo Tribunal do Commercio no 
jornal da publicação dos seus actos. 
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l'H .... ;'- -~;wr ·:l1~t.'·:Wnf' ,-~·• 
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Art. 10. Aos Interpretes compele : I 
t . o Passar certidões , e fazer tradueçõea, em língua 

vernacula , de lodos os JimlS , documentos, ' e mais papeiJ 
escriptos em qualquer Jingua estraopra, que tiverem de 
ser apresentados em Juizo, ou - qualquer Repartiçio 
Commercial, e que para aa mesma tradu~· lbee forela 
con6ados judicial , ou edrajudicialmenle por qualquer 'tifo 
tereaaado. 

2. o Intervir , quando nomeados judicialmeole , aos e:ra<
mes a que ~e lenha de proceder para ,.~ da eia" 
dhlao de qualq11er taaducçao que lenha sido argilida ele 
menos conforme com 'O original, errada , on dolosa, 1101 
termos dos Arts. 15 e 19. ~: 

3. • Interpretar e Terter verbalmente em lingua vuJt!U, 
quando lambem para isso forem nomeados judieillníeate>1 
e lllllptlllia ou depoimentos que houverem dil dar em 
Juim qaesquer estrallf!lliros que nAo faiJarem .. , -id~ 
do Imperio, e no mesmo -Juizo leoblo de ser mlerrogàd'ol 
ou ioquiridos corno interessados, ou como leslemallhu; 
ou informanlas. · ' • ' '~ 

4. • Exambmem, flll&ndo pelos I~ das AlfiD• 
degas lhes for ordenado , 011 por quU.oer Autoridade ··.Ju.i 
diciu compelellte, a falta. ele emctidao coa que for iln· 
pugnada qualquer traducçAo feita por Corretor de navilll , 
dos lllllliifestos e .aeumentos que os llestres dli embarca~ 
ções estrangeiras tiverem de ...,.,..W I*• dtilpaebo, na J 
fórrna do Art; 62 do Cod~ ComiaerqaL ' 

A estes exames quando ordenaios t10f Autoridade Jn• 
dicial slo applicaveis as dilposições dos Arlll. 15, 16; 
17 e 18. ' 

Art. 11. Nenhum livro, dOCRmeato 00 papel de' qual
quer natureza que for; exarado em idi- eballf!lliro, 
poderá ser apresentado em Jobo, • em ~er Eltaç&o 
ou Repartiç.ao Commercial , • sem ser traduzido em lingua 
nacional. (Resolução de 13 de Agosto de 1781 , Cod. Com
mcrcial Art. 125, .e Regulamento n. • 7:r7 Arts. 147 c 151). 

Arl. 12. A cxcepçao das traducções feitas pelos Cor
retores de navio~, pelo que respeita aos manifestos e do-
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eunlentos que os Mestres das embarcações estrangeiras 
tiverem de , apresentar parà.: despacho nas Alfandegas do 
lmperio, só tem fé publica as feitas por qualquer dos 
Interpretes nomeados pelo 11ribunal do Commercio. (Cod. 
Commerc. Art. 62, Regulamento n.• 737 Arts. U8 e 149). 

Art 13. Somente na falta on impedimento de'todos 
estes,. terão fé as traduc<;õcs feitas por Interpretes' nomeados 
pelo Juiz a aprazimento das partes. (Cod. Commerc.. Art. 
16 e Regulamento n." 737 Art. I.Hl). • 
'" Art. 1 !t. Fica salvo aos iulere:;sutlos o direito de im
pugnar a falia de exaclidão destas tradurções. (Cod. Com
Qierc. Arts. 16 e 62). 

• Art. 15. Quando alguma traducção for arguidn de 
inexacta , com fundamentos plausiveis a Autoridade Júdi
ciaria perante quem for a traducçao apresentada , on " 
Juiz Commercial, se for apresentada perante Antoridad6 
~dministrativa, ordeuará e~aine, que será feito e111. sua 
presença, exibitlo o' original (Regulamento n.' 737 Art. 
150~. e citado o Interpreto lnulnctor para a elle assistir, 
se ~stivcr presente no lugar. 

Art. 16. Este exame ser{• feito por dois dos Inter
pretes provisionados e só em falta destes por Interpretes 
II!Omeados a aprazimento das partes, nos termos do Art. 13. 

Art. t 7; O exame só versará sobre" o topico ,. ou 
topicos da traducção impugnados de inexactos. • 

Art. 18. O resultado do exame não será mais' ob
Íflllle <de .controversia, e a traducçao assim sustentada'; ou 
reformada , tenl inteira fé , sem mais admittir-se dist:us-
sno , ou emenda. 

Art. 19. Se do exame só se concluir falta de exacção 
da traducção como objecto scientifico, a nem h uma pena 
fica sujeito o Interprete; se deUe se concluir erro, de que re
sulte effectivo ·damno ás. partes, será o Interprete traductor 
obrigado a intlemniza-las. dos prejnizos que d'ahi lhes pro
vierem, e em. Juizo competente; porém se se provar dólo 
ou falsidade na traducçao, além das penas em que o In
terpreltt· ·incorrer pelo· (:Odigo Criminal e Legislação exis
tente , e que lhes seriio impostas no competente Juizo on 
Tribunal , será condemnado ex-officio pelo Tribunal do 
Commercio , ou a requerimento dos interessados com sns
pensao, multa, ou destituiç~o , segundo a gravidade do 
caso. 

Art. 20. Nas mesmas penas incorrerão os Interpretes 
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qnc se_ rceusarcm, sem causa juslifiCiu1a, aos exames ou 
diligencias jndiciacs, ou administrntivas, para que .tenhão 
sido oornpctentemente intimados, alêm da desobediencia se 
lhes for comminnda. 

C:\PITU'LO 111. 

na .r;uspf'nsilo '~ df'stituirão 'imposta aos llllerpretes. 

Art. 21. l!e competente para a suspensão e desti!ui
çiio tios lulcrpreles (alt'm dos casos em que ctla possa ter. 
lugar, em virtude de pronuncia ou sentença em Juizo com
petente), o Tribunal do ( ~omrnerdo nos casos marcados 
neste Ucguhniwuto. 

Art. 2~. Da dccisfio sobre suspensão nos casos dos 
Arts. 7. o c 20, não havcri.Í recurso algum. 

Art. 23. Da decisão sobre su . .;pensãn no caso do Art. 
19, e da tJHC impozcr multa ou de<::rctar n destituição, 
havcril recurso em ambos os cffcitos para o ( :onsclho de 
Estado, interposto dentro de oito dias, contados do em 
tJUC a decisão ror intimada. 

Art. 2 L Somente depois que a mesma decisão passar 
em julgado , ou por harer sido confirmada , ou por della 
~e mio interpor recurso. sen1o prm idos os lugares vagos.~ 

Art. 25. Na tl•'ere!ação destas penas o Tribunal do 
Commcrcio proccdcrü nos termos do Art. J 8 e seguintes 
do 1\egulamento n.' 806 de vinte seis de .Julho do cor
rente armo. 

CAPITULO IV. 

Dos emolumentos dos lnt.trpretes. 

Mt. 2fi. Cada hum dos Interpretes do Commercio 
t'OIJrani (lt• ('!Jlolurncntos pelas ccrtitlües que passar, pelas 
tnHlurçõr:s que fizer, e pelos actos que praticar , nos termos 
do Art. 10 §§ 1.', 2.", 3.' e h.' o seguinte: 

1.' De cada meia folha de tradncção ou certidão (Art. 
to § I.") mil c duzentos réis pagos pelo interessado no 
arto da Pllln•ga da tradncção. 

Esla quantia hc dm'ida, ainda que a tratiucç<io ou 
rertidt1o niio preencha huma lantla. 

Sp a lraduc,:no on certidão lher mais que meia rolha 
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cada lauda c~nterá pelo n'leJIOs 1inte cinctJ liphas, e't cada 
linha pelo menos trinta· letras. , ' 

Se a traducçRo for ordenada em consequencia de pro
cedimento official, estes emolumentos só serao cobrados a 
linal, se houver condemnaçao. 
, 2. o Por exames , para verificaçfio da exactidao de outras 

traducções (Art. lO § 2.") quatro mil réis de cada exame, 
pagos no fim delle; para o que o interessado preparará o 
Juizo. 

Se o exame durar mais de hum dia o Juiz no fim 
delle, decretará aos Interpretes huma diaria, que nao seri 
menor de tres mil réis. 

3." Por verbalmente verterem em lingua nacional res· 
postas ou depoimentos (Art. 10 § 3.') mil e duzentos réis 
de cada interrogatorio , ou pela inquiriçao de cada teste. 
munha , ou informante. · 

4. o Por examinarem a exactidao das traducções dos Cor• 
retores de navios (Art. 10 § 4.'), o mesmo que vencem 
no ca3o do n.o 2. 0

, sendo o ex orne judicial. 
Sendo a averiguaçfio extrajudicial e por ordem do 

Inspector da Alfandega, o mesmo que vencem no caso do 
n.o t.o 

Eusebio de Queiroz Coitinho Matloso Camara', do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Justiça, o tenha assim entendido, c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dezasete de Novembro de mil 
oitocentos cln~oenta e hum , trigesiino da Independencia c 
do lmperio. 

Com n Rubrica de Sua Magc•ln~c o lmpera~or. 

Eusobio de Queiro: Coitinho .Mcnto1o Camara. 
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nfcRETÔ ,N.· S64 ':_ de.~111 'de Novembro de '1851. 

Creando .Juntas elo · Commercio na.< Províncias mat'itimas 
do lmperio, marcando clistrictos aos Tribunal!& do Crnn
wercio , e declarando a competenâa daquellas • para o 
registro das embarcações Rrasileira.r; , destinadas a na
,.,_gação do alto mar. 

A tlcndendo ao que Me Consultou o Tribunal do Com
mercio da Capital do Imperio sobre duvida apresentada 
pelo Tribunal do Commercio da Bahia , Heí por bem De
cretar o seguinte : ·c 

Art. 1. o :Firiio erradas .Juntas do Commercio em to
das as ProYincias marítimas do Jmpcrio, que nilo tiverem 
Tribunaes do Commercio. 

Art. 2. o Nas Juntas do Commercio se fará o regis
tro das embarcações Brasilcirns destinadas á nm·egação do 
alto mar, com as solemnídadcs exigidas pelo Codigo do 
Commercio para taes actos. As Juntas remetterão copia 
desses registros ao Tribunal do seu districto. 

Art. 3.• Os Tribunaes do Commcrcio da Capital do 
Jmperio, tias Prm'incías da Bahia e Pernambuco, e a Junta 
do Commcrcio da do Maranhiio, que para o efl'eito deste 
Decreto fira equiparnda <Íqucllrs, terao por districtos os 
mesmos das Relações. 

Art. '~·' Os Trihunaes logo que receberem as copias 
remetlidas pelas .Juntas, as farão registrar em seus livros , 
para organisarcm annualmente a cstatistira do Commercio 
marilimo. 

Eusebio de Queiroz Coilinlw Ma\loso Camara , do Meu 
Conselho , Ministro e Secrétario d'Estado dos Ncgocios da 
Justiça , assim o tenha entendido, e faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em dezasete de No.-embro de mil oi
tocentos cincocnta c hum, trigesimo da Independencia e 
do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Eusebio de Queira% Coitinho':Mattosó Càmará. 
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DECRETO N.' 865 -,;:de )17 de Novembr\1 de 1851. 

Modifica a terceira alteração do Decreto N.' 807 de 27 
de Jullw do corrente anno, que manda observar na Praça 
do Commercio da Provincia da Bahia o Regimento para 
os Corretores da do Rio de Janeiro 

Hei por bem, 'obre informaç~o do Tribunal do Com
mercio da Provincia da Bahia, modificar a terceira altera
ção do Decreto numero oitocentos c sete de vinte e sete 
de .Julho do corrente anno, na parte que estabelece para 
os Corretores da Praça da sobredita Provinda a commissao 
de dois c meio por cento pelo fretamento de navios, a qual 
fica reduzida a hum por cento somente. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Ma !toso Camara, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da 
Justiça, o tenha assim entendido , c faça executar. Palacio 
do 1\io de Janeiro em dczascte de Novembro de mil oitocentos 
cincoenta e hum, trigesimo da lndependenria c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Illattoso Cantara. 
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;! ' 

COLLECÇÃO. DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. . 
r' i' 

1851. 

TO~!O 1~. PARTE 2.' sEt;çÃo 85. • 

DECRETO N.' 866 - de 18 de Novembro de 1851. 

f:xringue o lugar de Juiz de Direito da 2.' Vara Cit·el 
da Prol"iucia da Bahia. 

Hei por bem, Usando da attribuiçáo , que Me conrere o 
Artigo cento e dous paragrapho doze da Constituição do 
Jmpcrio, c em conformidade do Artigo cento e quizc da Lei 
de Ires de Dezembro de mil oitocentos quarenta c hum, Dar 
por ex!incto o lugar de .Juiz de Direito do Cível da se
gunda Vara da Capital da Província da Bahia. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara , do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido, c raça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezoito de Novembro de mil oitocentos cin
coenta e hnm, trigcsimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinlw Alattoso Camara. 

DECI\ETO N.' 867 - de 18 de Novembro de 1851. 

Rf!·oga o Art. 32 do Regulamento N.' 191 do t.• d• 
Julho de 18~2. 

Hei por bem Determinar o. seguinte : 
Artigo Unico. Fira revogado o Artigo trinta e doi• 

do Regulamento, numero cento e noventa e hum, do pri
meiro de Julho de mil oitocentos quarenta c dois, par• 
que possl!o ser nomeados Officiae• das Companhias addidas 
íiO (~orro Mnniripal Permnnente a~ prRçt~s do me~mo Corpo 
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Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do Meu 
Conselho, ~linistro ê Secretario d'Estado dos Negocios da 
Justiça:, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
·Jacio do Rio de Janeiro em dezoito de Novembro de mil 
oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Ma~cstatlc o Imperador. 

Eusebio de Qudro: Coilinho Malloso Canmra." 
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. "(. 
COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. . 

18ót. ·• . .. 
1'0110 u. PARTE 2. • SECÇÃO 86:-l,• 

DECRETO N.' 868- de 19 de Novembro de 1851. 

Estabelece o uniforme para o.r; Commandantes Superiores 
da Guarda Nacional do Tmpaio, e seu Estado Maior. . 

Artigo Unico. Hei por bem que os Commandantes,. 
Superiores da Guarda Nacional do lmperio, e seu Estado
Maior, usem do uniforme designado no figurino junto. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dezanove de Novembro de ll!i.l, 
oitocentos cincoenta e hum , trigesimo da lndependencia e 
do .lmperio. ,, 

.~t 
Com a Rubrica de Sua !tlagcstade o Imperador. .r ó. 

:, 
Eusebio de Queiroz Coitinlw Mattoso Camoia; 

DECRETO N.' 869- de 19 de Novembro de 1851. 

Estabelece o uniforme para os Batalhões de lnfantarid'41Ji 
·Guarda Nacional da Reserva do Municipio da Côrte .. 

Artigo Unico. · Hei por bem que os Batalhões -de·!~. 
fantaria da Guarda Nacional da Reserva do Município dá' 
Córte, usem dos uniformes designados no figuripo · junto:• 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do Me"! 
Conselho , ~linistro e Secretario . .rEstado dos Negocio!! da 
Ju~tiça , o tenha assim .. ent~ndido', e . faça executar: ·ii 
lado do Rio de Janeiro em dezanove de Novembro, !' 
mil oitocentos cincoenta c hullk, trigesimo da Independeil-
ria c do Imperio. J 

Com n Rubrica de Sua Magestade o'Impcrador.. ' 

E11sebw de Qur~ro, (oillnho .llattoo~o (amara 
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" COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEI\10 DO BRASIL. 

1851. 

TOMO ih. PAHTE 2. • SECÇÃO S7 .a 

DECIIETO /';." 870- dr ~~ •I•· :";"'""'bro dr 18ot. 

Dá Jlegufamcnto ú.~ J'ltf'::.ourarias de Fa:cndn. r 
Usando da autorisaç.fio concedida pda Lei N. o 5G:~ de lt 

de. Julho de ·1850, Ht·i por Lt'lll Ordenar o seguinte. 

C.\PITL:LO I. 

Das attrilnu'ç(}és da.,. Thesourarirrs de Fazenda. .. ) 

Art. 1.0 A' carta huma ela..; Tlu•sourarias de Fazenda~~-· 
Íencem na respcrli\·a Pruvinria a5 sf'guintf's attribuições : · ~ 
·· § 1.0 Deeidir ten1porariamen\t~ as qur..;lõps d1~ compctcncia; 
c conOictos úe jnrisdirç<'io cntl'l' ns Clwfes das Hcpartições qu.~ 
lhe são subordinndas: rrmettcndo os papeis respectivos com 
a sua~ dcris5o ao Tribunal do Thcsouro. 

S 2. 0 Julgar os re~:ursos intt•rpostos das dt•cisõrs dos mesmos 
Chefes· de Hcpartlção. 

§ 3.0 Tomar as conta:;; de todas as Repartições e pessoas 
encarregadas da arreeadat:ão e dispendio de dinheiros, ou var 
lOI"f'S ~pertencentes iÍ Naçüo, ·qualquer que seja o ·.ftti-1~'"' 
a_ que rorcm subordinadas; lixando, no caso de alcance, o de
lJi{o de cada hum dos responsawis. 

§ 4. 0 SnspcndPr os n·:-.ponsaYPis qnc nllo satistizcrem a pres
tação de contas, uu n:1o enln•gan•m os livros, saldos c do
cumentos nos prazos marcados uns Leis, ou Regulamentos; e 
d~tcrminar a prisão c sequestro dos f{IIC os não apresentar.çm 
no prazo que lhes for de novo concedido. , ' · ·~ 

§ !)~"~~ Mandar passar as quitações aos Thesoureiros, :Rcce
l)_ç~ores .' Pagadores, A lm9xar~_fe~ , e a q'mesqucr outros. respon_
saveis·~Lquando suas contas estiverem correntes, c levantar oS 
sequestras áqm,lles que julgar desonerados pAra com a Flliél!dío 
NâcionaL · · - - · • ; .•. · 

S 6. 0 No caso de pr-rda ou arr('batamento de dinheiros pu
hlicos por força mllior, acceitar as provas que forem apresen
tadas pelo responsaH~l, e cm·ia-las ao Tribunal fio Thcsouro 
n1111 sua infonn:u;ão f' pi1rf'rer, sf'lll susprnsi'in da lnmí!da da..; 
nmtas. 
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§ 7. 0 Impor multas nos casos em que as Leis e Regtt& 
mentos lhe conferirem essa attribuiçno. ~• ·l! 

§ 8. • Julgar as habilitações para a percepção do meio soi\Mi,'. , 
:i vista. das justificações processadas no Juiz? dos Feitos; Jt~' 
dos mais documentos precisos; e mandar abnr assentamentO\ ' 
e incluir o Pensionista em Folha; devendo sem demora ro:. .. ·. 
mctter o processo ao Thesouro. _.,. 
~ 9. o Julgar das fianças offcrccidas, e a ceei( a-las, ou re

jeita.Jas quando não forem sufficicntcs para garantir a Fazenda·: 
arbitrando proyisorjamentc o quantitativo dcllas quando já ~não 
esteja fixado, c dando conta ao Thesouro para resolução defi
nitiva. 

§ 10. Ordenar que se abra assentamento á qoaesquer novos 
Empregados ou Pensionistas, á vista dos 'fitulos Jegaes ;•<e"fJII\! 
sejão incluídos em Folha, depois de pagos onlireflos· ei'l!íl\"ill. 
lumeutos devi~os; e resolver todas as questões ou duvidas qil8 
se suscitarem sobre o mesmo assentamento, ou vencimentos 
correntes. · 

§ 11. Ordenar o pagamento das dividas passivas, não t'!lli
tenccntes a \'encimentos correntes do exercicio, quando houVer 
para isso credito aberto pelo Tllesouro. 

·s; 12. 1\econhecer as di vidas, cujo pagomento for reclamado 
por ~irtude de sentenças passadas em julgado, ou de outros 
quaesquer documentos que exijão inspecç1io , exame e infor ... 
mação , depois de feita a liquidação na respectiva Contadoria 
ou Secção; ..-ubmettendo o negocio ao conhecimento do Tri ..... 
bunal do 'fhcsouro. ,,~ ·; t:, ·r , 

§ 13. Administrar os Pmprios Nacionaes , que 1n11~..,. 
rem por Lei ou Ordem do Thesouro á cargo de outllaiRepllt
tição Publica ; mandar proceder ao tombamento delles';i ·c arw 
renda-los quando não forem precisos ao serviçn do EstadiJ: 

§ H. Estabelecer as condições para os contractos cje r.e<
ceita ou despeza, ou de qualquer outra natureza, que houvé
rem de ser feitos com a :Fazenda Publica, se nlio estiverem 
estabelecidas previamente em Lei ou Ordem 'do Tb~souro; 
observando-se a tal respeito o que dispõe o Art. 81> dlí.-Decreta 
N.' j36 de 20 de No\"embro de 1850. :mo "·' ·' 
, § 15. Resolver quaesquer duvidas, ou questões;''-96)'05Sãa 
occorrer no expediente dos negocias de sua compet~la jlâcerca 
da intelligencia, e execução das Leis, Regulamei>W, .6:-Jns
trucções concernentes á Administração de Fazenda;: :IJ111.álldar 
executar provisoriamente as resoluções que tomar, SUbmetteno· 
do-as ao conhecimento do Thesouro. ' 

§ 16. Indicar ao Thesouro os pontos tanto das Leis, Regu
lamentos, e lnstrucções gcraes, em que encontrar defeitos, in· 
coherencia, ou insufficiencia, como dos Actos· LegislatiYos Pro· 
vinciaes, que ofi'enderem os impostos geraes, ou os interesses da 
}~azenda Nat'ional, t·om as l'azõrs em qnr fundar a sua opiniao. 
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§ 17. Informar se alguns dos !ri Lutos creados, ou que para 
o futuro se crearem, são nocivos á riqueza da Provincia, e 
embaração ocseu· desenvolvimento ou progresso. 

§ 18. Propor todas as medidas que julgar conducentes ao 
melhoramento .da administração, arrecadação , distribuição, e 
contabilidade das rendas, c bens da Nação. 

§ 19. Expedir as Instrucções que julgar precisas, ou van
tajosas para o expediente interno e economico das Repartições 
de Fazenda, e melhor execuçao dos Regulamentos c Ordens 
do Thesouro, com tanto que não contral'iem as disposições deste 
Decreto, e de quaesquer outros Regulamentos e Ordens geracs. 

Art. 2. o Nos casos dos §§ 17 e 18 do Artigo antecedente 
ns Thesourm·ias de Fazenda en,·iarão ao Thesouro, com as in
dicações, informações, e propostas, os documentos compro
batorios dos factos occorridos) quando nellcs se fundarem. 

CAPITULO li. 

Das sessões da Junta, , e do modo de se resolverem os nego
cios da competencia das Thesourarias de Fazenda. 

Art. 3." Todos os negocias da competcncia das Thesou
rarias de Fazenda serão resolvidos em Junta , com cxcepção 
dos de mero expediente, e dos despachos interlocutorios, ou ten
dentes a exigir inrormaç.ões, c prcp:uar os negocios, que disso 
dependerem para final decisão. São ~lembras da Junta nas The
sourarias de Fazenda de 1. a ordem o Inspector, o Contador, 
e o Procurador Fiscal ; e nas de 2. a o Inspect01', e o Procu
rador Fiscal. 

Art. 4. o O Inspector terá voto deliberativo em todos 
os negocios da competencia da Junta, e os outros Membros 
o .consultivo; tendo· porêm estes direito de exigir que se de
clare na acta sua opinião, e obrigação de dar conta ao The
souro da decisão tomada pelo lnspector quando entenderem 
que he contraria aos interesses da Fazenda. 

Serão todos responsaveis pelos votos que derem oppostos 
ás Leis, ou contra rios aos interesses da Fazenda, ou de terceiro, 
se· forem; manisfestamente dolosos. 

Art<· ·5. '! A Junta celebrará hum a sesstio ordinaria , pelo 
mena,. ero·cada semana, nos dias designados pelo Inspector · 
e ._eJ!tireOrdinariamente.' as que .forem neces!,arias ao expedien~ 
dOS'tnegocios ; devendo lavrar,sc de cada huma dellas huma 
acta, assignada pelos Membros da mesma· Junta, na qual se 
fará menção de todos os negocias de ..que se tratar, dos papeis 
que forem apresentados, e do destino, ou decisão que tiverem. 

A designação' dos dias das sessões ordinarias não deverá 
ser alterada, senão por motivos de conveniencia publica. 

Art. 6. 11 O Ofticial Maior da SPcretaria nas Thesourariaa 
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de Fazenda de 1. • ordem , e . o Olllcial nas de 2.>, semrli 
de Secretario nas sessões da Junta para lavrar e .ler. as actas 1 
escrever os despachos e decisões proferidas nos l!equerlnlie'*'" 
e mais papeis; dar publicidade aos que forem de interesse da!t 
partes ; fazer os aununcios que o Inspector determinarq -te· tt• 
sob sua guarda todos os livros e papeis. ·' 

Art. 7.' Para haver sessão da Juntw he indispensável que 
estejão presentes todos os ~lembras d'ella, ou os Empregados 
a quem compete substitui-los. · ,,,.c-;-v 

Art. 8. 0 Não será decidido em sessão· da Junta negocio 
algum , que exija exame de direito, sem .pa(ecet por .esoript() 
do Fiscal; o quando exija unicamente exame de-facto-Bem o.dq 
Contador, ou do Chefe da Secção respectiva nas 'fhesourarias de 
Fazenda de 2. a ordem; e nenbum negocio será ,apresentado,.para 
ser resolvido wm estar assim preparado, salvo Sf! por sua:Aim
plicidade puder ser decidido independentemente de informação. 

Art. 9.' O Contador e o Procurador Fiscal tem direito de 
exigir, para examina-los, os papeis que fofem apresentados em 
sessão, quando não estiverem bem intei'rad(JS da.,_questaot·;t:~ 
não se conformarem com o parecer escripto; e neste ult;tno 
caso escreverão tambem o seu parecer. 

C.\PITELO 111. 

Das Secretarias. 

Art. tO. A Secretaria he a Repartição encarregada de 
fazer o expediente e correspondencia da Junta, e do lnspeetor, 
e de passar os Titules dos Empregados, que forem da ~no-
meação deste. , ,. 

Art. 11. As Secretarias das Thesourarias de Fazenda de 
t.a ordem serão regidas immediatamente pelo Oflicial Maior., 
e as de 2.' pelo Official, sob a direcçào dos lnspectores. 

Art. 12. Todos os papeis relativos a negoeios da. oom
petencía das Thesourarias de Fazenda deverão ser dirigidos 
ás Secretarias, para serem d'ahi distribuidos pelo OlllcialMaior, 
ou Offieial ás Estações a que pertencerem , depois de terem 
sido vistos pelo lnspector. 

Haverá em cada Secretaria hum ou mais livros,.~ que 
se lançat'1io por ementa todos os papeis que entrare!l)·,nella, 
notando-se o destino que tiverem , até que finde o •negocio 
sobre que versarem. 

CAPITULO IV. 

Das Secções do Contencioso. 

Art. 13. Haverá em cada 'fhesouraria de Fazenda huma 
Secção do Contencioso, a qual terá por chefe o Procurador 
Fiscal, com as seguintes incumbencias: 
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§ t.' ~'az<llb a. correspondencia official do Procurador Fiscal , 
e registra~Ja, em livros <lspeciaes. 
,,.§·2.! EsoreMol os termos de arrematações, fianças e con~ 

tractos, em qúe· for parte ,a Fazenda Publica, os quaes de
verão ser,ali$igllftdos pelo Procurador Fiscal. 

§ 3.' Organisar os quadros das execuções, que o Procu
rador Fiscal .dove r~~~Mtter á Directoria Geral do Contencioso ; 
e fazer. qualquer outro trabalho relativo ao Contencioso da 
Fazenda. 

Art. 1~. O serviço do expediente da Secção do Conten
~iOI!O ,será feito pelos Empregados da Secretaria, que o Jns
pector designar. 

CAPITULO V. 

Das Contadorias e suas Secções. 

Art. 15. A Contadoria he encarregada da eseripturação 
c .contabilidade da receita e despeza. Compet<~lhe : 

§ 1/' Tomar nos prazos marcados nas I~eis c Regulamentos 
as contas de todos os encarregados da arrecadação e dispcndío 
dos dinheiros publicas, e outt·os valores, qualquer que seja 
o Ministerio a que pertenção; e extraordinariamente todas 
as vezes que as circurnstancias o exi~irem. 

§ 2. o :Fazer o exume moral c nrithmctieo das guias de 
entrada de dinheiros na Thesoural'ia, e bem assim o de todos 
os papeis, em virtude dos quaes tenha de sahir qualquer som ma 
dos cofi·cs della. 

§ 3.' Escripturar os Livros Dia rio c Mestre, c os Auxi
liares, que estiverem ou forem creados. 

§ l~o. <) Escripturar os Creditos abertos pelos diversos Minis
terias para suas respectivas despezas, comprehendidos na Ordem 
de despeza do Ministerio da Fazenda, expedida em ·virtude do 
Decreto n.' 178 de 30 de Maio de 18'•2. 

§ 5. <) Organisar os Orçamentos da Receita e Dcspeza , e as 
Tabellas que devem acompanha-los. 

§ 6. 0 Organisar os Balanços rncnsaes, e definitivos, e as 
respectivas Tabellas. 
~ 7~.() Escripturar o Uvro auxiliar do Grande 1.-ivro da 

Divida ·Publica, e organisar as Folhas para o pagamento dos 
juros das Apolices, ·onde houver Caixa filial. 

§ 8.' Fazer o assentamento de todos os Empregados Ge
racs, activos e inactivos. 

§ 9. o Organisar as ~""olhas de pagamento de tacs Emprega
dos, e o processo relativo a este ramo de seryi~·.o. 

§ 10. Organisar a relação dos Pensionistas do Estado, que 
deve-· ser rcmettida annual:mcnte ao 'fhesouro eom o Orca-
menta. . 
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§ 11. Liquidar a· divida activa e:. passiva, e 41ipfiptura-l~t 
em Livros auxiliares, por meio de contas correnteA.... ., ·~ 

§ 12. Escripturar em Livros auxiliares es~H~Ciaes os :d~-
ros de Ol'phãos c ausentes. , • · . . '-..:'1:.~1;1.. 

§ 13. Examinar os Precato rios de embargo, · pe~: • 
levantamento de· dinheiros de ausentes, c quaesqu.et,:t·.~t:;i. 
informando de facto, á vista do que constar'""'· respectivlll 
escripturação, se podem ou não ser cumpridos. · .. 
. ·~ 14-. Fazer o assentamento dos Proprios Nacionaes4,c e a 
es~ripturação relntiva aos- terrenos de marinha&. . . · "(t~~ ._ 

§ 15. Organisar os quadros das dividas'cl!lllij&q} ,p~ 
que devem ser remettidos ao Thesouro ~çes: ~f:: 
finitivos. /ttt~.í.~·,\ 

Art. 16. As Contadorifts, das Thesourariao~~enda 
da Bahia, Pernambuco, :l\.i,o Grande do 1'\Qi· llt:JlJ!f~ ,,serio 
di\tididas em qu'\tro Secções; a saber: 1. • de :ttGII!adH dé 
contas: 2.~~. de Escripturação e Expediente: 3;• õe~Divida e 
Assentamento: e 4. a de ObjectOS.• militares. 

Art. 17. A' 1. • Secção compete deseolpellhar os ~boi
lhos especiHcndos no % i. o do Art. 15: á 2.• Secç!io'os dos 
§§ 2. 0

, 3. 0
, t...o, 5. 0

, 6. 0 c 7. 0
: á 3.a Secção os-dos §§ .. _8;._~!, 

9. 0
, 10, 11' 12, 13, 1/J. e 15. ..-.:;.,._~· .. : 

A' r..,_ a Secção compete, excepto o que tocar á Repàl!lii~ 
ção da Marinha nas Provincias onde ella th·cr Contadorias 
proprias: 

La ])esempcnhar ns trabalhos especificados nos §§ ta..o e 
11 tlo Art. 15 na parto que diz respeito aos Ministetios da 
Guerra c Marinha. 

2. u l'-'azcr os Orçamentos das despezas dos ditos Ministe
rios, para servirem de base aos que tem de ser organisados 
nas respectivas Contadorias Ge.raes. 

3.(1 Organisar em cada mcz a Tabella das dcspczas feitas 
no antecedente por conta dos referidos Ministerios, assim para 
ser-lhes rcmettida, corno para fazer parte do Balanço mensal, 
que tem de ser enviado ao Thesouro. 

r.._u Orgnnisar, depois de encerrado o cxercicio, as Tabellas 
geraes e parc.iaes das despezas ·dos ditos Ministerios, para fa
zerem parte do Balanço definitivo. 

~.° Fazer o assentamento do pessoal activo pertencente aos 
di}OS Ministcrios; as Folhas por onde deve ser pago, e o 
processo relativo a ('Stc ramo de serviço. 

6. u Processar o~ serviços feitos por conta dos ditos .:\·iinis
tcrios, de que se requerer pagamento , para que, possa ser 
autorisado. 

7. 0 Passar revistas ti~ mostra na conformidade da Legislação 
'Militar e de l\Jurinha, podendo exigir, para examina-los, os 
LivrOfi de soreorros dos Navios de Guerra. 

Estns revistas sf'l'ào pussadas pelo l~rnpn·garlo da Sr.qão 
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que o ·~tnspector designar, ou por elle propl'io, quando ussim 
julgar convemente. . . 

•J.Art: 18~ti'M>Contadorias das Thesourarias de Fazenda de 
Minas, S. Paulo e MaranhàO'IIetão divididas em Ires Secções, 
• saber:t h a .da-~ Tomada de contas: 2.• de Escripturnção C 
Expedlenre;~·;era.~ de Divida, Assentamento, c Objectos mi
litares, ·á ·."JJI81 perlencerfio todas· as incumbencias da 3. • e 
4. • das de 1. • ordermr 

!flh 19. Nas Thesourarias de Fazenda de 2.' ordem se1'ãO 
as ·fiJiiJieclivas tlontadorias divididas em duas Secções. A 1.' 
I<Jrlltllll·•seu cllfllu todes os trabalhos da competencia da 1. • e 
a~· dtt's de;.1-'~· ltJrdem; e a 2. ~ todos os que competem á 2. a 

c 4. a das rereridas Seeções. 
Exceptua-se porem a Thesouraria de Fazenda de Mato 

Grosso , cuja Contadoria será dividida em tres Secções. a saber: 
1. • de Tomada de contas: 2. • de Escripturação , Expediente, 
Divida, e Assentamento: c 3.• de Objectos militares. 

Art. 20. Todos os negocios da competencia da Contado
ria .sf!rão examinados na Secção a que pertencerem , e a res
peito delles~ar~ informação por escripto o respectivo Chefe, 
d"Jlbi~\ldo que ióterpllrá o Contador seu parecer. Nas The
sourarias de Fazenda de 2.a ordem os Che!Cs de Secção·darão 
tébllbefii o seu ·parecer, além da informação de facto. 
·- . · ·; Art. 21. As Secções encarregadas de objectos militares 
observarão, no desempenho das attribuições que lhes compe
tem, as disposições r praticas cstabelclidus nas Leis l\Iílitares 
~ de ~larinha, e nos Hrgulamentos, Instrucçõcs c Ordem• , 
por que actualmente se regulào as Estações de Fazenda dos 
respectivos Ministerios, ouf.que para o futuro forem expedidas. 

CAPITULO VI. 

t!'f"· ,'_ Das Thesourarias e Pagadort'as das Provincias. 

Art. 22. A Thesouraria he a Estação pm· onde se deve 
"Verificar a entrada de todas as sommas provenientes de mo
vimentos de fundos, ou de outra qualquer origem, e a sa
hida das mesmas sommas tambem por movimento de fundos, 
ou para pagameuto das dcspezas cffectivas. 

Art. 23. Nas Thesourarias de Fazenda em que houver 
Pagadoria terá esta a seu cargo o pagamento dos vencimentos 
de todos os Empregados activos c inactivos ; o dos soldos c 
prets; e o das pcnsóes, tenças, monte pio, meios soldos. c 
gratificações. 

Art. 211-. As Thcsourarias e Pagadorias tcrúo por Chefes, 
aquellas os Thcsoureiros, c estas os Pagadores, aos quacs com
pPte dirigir o serviç,o dellas sob as ordens c tiscalisação do:-o 
Inspectorcs das Thcsourarias de Fazenda. 
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Art. 25. O serviço de escripturaçao das Tli!Jllottrafi:ls ··e.· 
l'agadol'ias será feito por Empregados da Contadoria, MAfJ 
gnados pelo lnspector ; podendo o lugar de Eserivao ser eÍeí'il 
cido por hmtr-·1~.,, 2. 0 ou 3.0 Escripturario: · · · :: ~ 

Art. 26. Cáda Pagador receberá da respectiva TbesoO'hit'li!'1!·· · 
para os pagamentos que fi cão a cargo d'elle, as som máS.'·,~ 
o Jnspector julgar neccssarias; não devendo ser-lhe entregl!e.•'; 
novas quantias, sem que pelos scns Livros de Receita· .if. DéS?. 
peza mostre ter despendido as recebidas anteriormentê-:.:4!1•~· ". :~~ 

Art. 27. O Ministro da Fazenda designará o nunt.ilti<ffe'· 
Fieis, qne devão ter os Thesoureiros e Pagad.otes· n~S::-~r 
sourarias de 1.• ordem para os coadjuvar, e' 1M"f+t1: e~ siÍl'S· 
faltas e impedimentos. · · . • : 1

• • • 

Estes Fieis servirão sob a responsabilidade dot~i\1!61'!\'d~· 
Thesoureiros e Pagadores; •que poderão exigir à!'Thlíl'íl& ·se~ 
ra.nçati e fianças, que lhes parecerem neccssarias'.- ···.• ~...... '~l • 

. ' ' '· 
CAPITUI..O VII. 

])os Carto-rios. ··:. 

Art. 28. O Cartorio he a Estação da Thcsouraria de FIP; 
zenda, em que devem ser commoda e seguramente depó5i4\t 
lados , e dassificados pela maneira mais conveniente, todos 
os papeis findos d'ella, e das Repartições que lhe são subor
dinadas. 

Art. 29. O servi~o c guarda do Cartorio ficará á cargo· 
de hum Cartorario, debaixo da direeção do InspeG"tor. 

Nas Th«>sourarias de l<'t~zenda de 1. a ordem, em que o 
serviço do Cartorio não pndcr ser bem desempenhado só pelo· 
Cartorario, terá este hum Ajudante nomeado pelO lnspector 
d'cnt.rc os Empregados das mesmas Thcsourarias. · 

Art. ~0. O Inspector prescreverá o systema, por que se· 
rão classificados os papeis que deverem ser depositados no 
Cartorio. 

CAPITULO VIII. 

Das auribuições e deveres dos Empregados das 1'he
sourarias de .Fa;;enda. 

Art. 31. O Inspcctor hc o Chefe da Thesouraria de Fa
zenda, e são-lhe subordinadas as <krrwis Repartições de Fa
zenda da Provinda. Competem-lhe as seguintes attribuições: 

§ 1.(1 Dirigir e inspeccionar os tnillalhos de todas as Es
l.ações da Thcsonraria de }l'azcnda, e decidir os negocias da 
•:.nmpetcncia d'ciln. 
~ 2. 0 ,\ssignur as quita~·-fii'~, que ~f' pJssal'cm em ''irtude 



( :lSS ) 

de resoluç~o tomada em Junta , depois de subscriptas pelo 
Contador nas de 1. • ordem, e pelo Chefe da 1.' Secção nas 
de 2. • ordem .. ··' . 

§ 3. o Expedir ·Qffi seu nome, e assignar os Officios, ordens 
e re.soluções concernentes aos negocias da competencia da The
&Ô;uraria de Fazenda pela fórma prescripta no Art. 42. 

§ _ t.._ o Proferir todos os despachos mterlocutonos , ou ten
dentes a e~igir esclarecimentos e informações para o preparo 
dos negocios. 
".~.,q.._~.< Nomear e derriittir os Collec:tores e seus Escrivries, e 

os. Correjos .... 
-. ~ 6. o Deferir juramento, e <~ar posse aos Empregados da The~ 

souraria de Fazenda, c aos Chefes das diversas Estações de 
arl'ecadaçl)..o. 

§ 7.'. f'azer pelas Estações, que lhe forem subordinadas, a 
distribuição do .:redito aberto pelo Ministerio da Fazenda. 

S 8. o Exercer a mais St.Wera fiscalisação a respeito da ar
recadação da renda, c da despeza publica , qualquer que seja 
o Ministerio a que pertença. 

§ 9." Inspecionar por via. de CommisSiles- de Empregados 
de Fazenda, que para esse fim nomeará todas as vezes que 
juJgar conveniente, as Repartições que lhe são subordinadas; 
e~, ou propor ao Thesouro as providencias que forem neces
sarias para o melhoramento d'ellas. 

Estas iuspecções poderão sei' feitas pelo proprio Inspector, 
ainda mesmo fúra da Capital úa Provinda, se de sua ausencia 
não resultar prejuizo ao serviço da Thesouraria de Fazenda. 

§ 10. Cumprir e fazer cumprir as deliberações e ordens do 
'fhesouro, communicando--as por escripto ás Estações que devão 
ter conhecimento d'ellas. 

S 11. Rubricar os LhTO$ Dia rio, l\Iestre, Cnixa, e os Au
xiliares, que servirem na 'l'hesourarla; as Folhas de pa
gamento; o Livro de Receita e Despeza do Pagador ; os do 
Ponto; os dos Termos de posse e juramento dos Empregados, 
e os de fianças e contractos. 
~ 12. Remetter ao Thesouro no mez seguinte ao do encer

ramento de cada exercido hum relatorio circumstanciado dos 
trabalhos durante elle feitos nos diversos ramos de serviço da 
competencia da Thesouraria de Fazenda; expondo o estado em 
que se acharem , e indícando as medidas que entender con
venientes para o melhoramento delles, e da Administração da 
Fazenda em geral. 

Art. 32. Os Inspectores das Thesourarias de Fazenda de 
t. • ordem serão substituídos em suas faltas ou impedimentos 
pelos Contadores, estes pulos Chefes de Secção, e os Chefes 
de Secção pelos 1. oa Escriptururios, segundo a ordem da anti
guidade na respectiva classe. 

Nus Thesourarias de Fazenda de 2. a ordem serão os lng.. 
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pectores substituitlos do mesmo modo pelos Cheres de Sec~.llo, e 
estes pelos 1. o! Escripturarios. 

Art. 33. Ao Procurador Fiscal compete: 
§ 1.' Vigiar que as Leis de Fazenda sejão fielmente exe. 

cotadas, solicitando as providencias que para esse fim .Julgar 
necessarias. 

§ 2. o Dar o seu parecer, verbalmente, ou por cscripto, a 
respeito de todos os negocias dd Administração de Fazenda, 
que versarem sobre a intelligcncia, ou execução de ~i~; não 
podendo ser decidida questào alguma, que exija exame de Di
reito, sem sua audiencia. 

§ 3.' Promover a cobrança da divida activa, fiscalisando 
a marcha das execuções da Fazenda Publica ; indicando os 
meios legaes, quer seja para defender o direito. I' qs jQteres
ses da mesma Fazenda, quer para compellir os devedores 
remissos; dando instrucções aos Agentes d'ella para o mell~or 
andamento das causas, e representando á Thesouraria de Fa
zenda a negligen_cia dos Juizes e mais Funccionarios eP.Dar-re
gados das ditas causas. 

§ 4.' Assistir a todas as arrematações de bens, rendas ou 
contractos, que se fizerem na Thcsouraria de Fazenda; e fis-
calisar sua legalidade. , 

§ 5.' Verificar os requisitos e condições legaes das fi&D')35;··· 
e hypothccas dos Thesoureiros , Recebedores, Pagadores, AI-· 
moxarifes, c mais vessoas que, as devão prestar na Thesouraria 
de Fazenda. 

§ 6.' Requerer ao Inspector em sessão da Junta que mande 
fazer etTectiva a responsabilidade dos Empregados de Fazenda, 
de cujos deiictos ou erros de officio tiver conhecimento. 

§ 7.' Ministrar ao Procurador da Coroa da Relação ilo · 
respectivo Districto todas as informações e documentos, qte 
forem necessarios pat·a defender o direito, e os interesses· ·da 
Fazenda nas causas que lhe compete advogar. 

§ 8.' Rub•·icar os livros da Secç~o do ContenciOiO,, excepto 
os dos Termos de fianças e contractos. 

Art. 34. Na falta ou impedimento do Procurador Fiscal 
nomeará ,o Presidente da Provincia interinamente, pessoa que 
o substitua. 

O Procurador Fiscal interino perceberá os veneirnentos 
do· effectivo, quando este não tiver direito a clles: no caso 
contrario terá huma gratificação arbitrada pelo Thesouro. 

Art. 35. O Contador h e o Chefe da Contadoria, e com
pete-lhe: 

§ 1.' Dirigir e fiscalisar immediatamentc os trabalhos da 
Contadoria. 

§ 2.' Rubricar os livros da Receita e Despeza dasAlfandegas, 
Consulados e Recebedorias. 
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Art. 3fi. Aos f:hrfes de Secçlio ll\15 Thcsourarias de Fa
~entla compete: 
~ 1." ~irigir e fbr:alisar o trabalho de suas Secções, se

gundo us mstrucçõcs do Contador nas de 1. a ordem , e do 
Jnspcctor nas de 2.a 

§ 2." Infol'm.:u· por escripto todos os negocias da compe
tcncia das respectivas Sccçocs. 

§ a." Ter debaixo de sua guarda emmassadüs c clnssifica
dos todos os pap(•is, até que fíndc o negocio a que disserem 
I'C3pCito. 

Art. 37. Ao Thcsourcit·o, Pagador, c Cartorario com
petem as attl·ibuit;ões designadas nos Capitulas G." e 7. 9

; e 
aos Escriplurario.~ c Praticantes desempenhar os trabalhos que 
lhes forem incumbidos pelos seus rcspecti\'os Chefes. 

Art. 38. Ao Porteiro compete: 
§ t,n Abrir e fechar as portas da casa da Thcsouraria 

de Fazenda ás horas de começar c findar o trabalho; e cuidar 
<la limpeza d'clla, e da conscrvaç,ão dos moveis, e mais obje
dos ahi cx:islentes, dos quacs tomarã conta por im:entario, 
sendo rcsponsavcl pela guarda dcllcs, beq1 como dos livros 
~ papeis. · 
~ 2. ~ Ter a chave da caixa, onde as partes deverão lançar 

os requerimentos, oflh:ios e mais papeis dirigidos á Thesou
raria de F'azenda; c fazer chegar ao seu destino os papeis que 
nhi encontra!'. 

§, 3. 0 POr o sello dus Armas Irnpcriaes nos Titulos e mais 
papeis do expedíentc da Thcsouraria de Fazcndu, que devüo 
ser scllados; e remctter a seu destino a corrcspondcncia 
oficial. 

§ 4. 0 .Manter a ordem, e o respeito entre [tS pessoas , 
que se acharem fôra dos reposteiros , requerendo ao Ins
pcc(or as provídencias que forem precisas para esse fim. 

§ 5." Cumprit' todas as ordens do Inspector que Ycrsarom 
sobre serviço da Repartição. 

Art. 39. Os Continuas sornentc farão serviço dentro da 
Hepartição; e nas Thesourarias de Fazenda, em que os Porteiros 
servirem de Cartorarios, delerão os mPsmos Continuas desnu
penltar as funcções designadas nos§§ 2.", 3." e 4." do At·tigo 
antecedente, se o lnspcctor assim o determinar. 

CAPITULO IX. 

Disposiçõi!S Geraes. 

Art. 40. Na correspondcncia oflicial, requerimentos e 
mais papeis, que forem dirigidos ás Thesourarias de Fazenda, 
terilo os lnl'pectores o tratamento de Senhoria, se outi'O maior 
lhN tü\o rompellr por tli\'erso hlnlo. 
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Art. 41. Nus Tbesourarias de )'azenda de 2.• ordem 
scrfto dirigidos immediatamente pelo Inspeetor os trabalhos 
de escripturaçilo , e contabilidade , e todos os mais que com
pelem ás Contadorias. 

Art. 42. Os Jospeetores das Thesourarias de Fazenda cor· 
responder-se-hão por OIUcio oom as RepartiçOes, e Autoridades quo 
uno f01'cm dependentes d' e lias ; c por meio de ordens com as quo 
lhes forem subordinados, usando da seguinte formula- O ln•pt
~tor da 1'/,csoural·ia de 1/a::enda da Prot•il•citJ de . .. ordena, de ... 
clara, /o,'c., ~c., ao Senllor •.. quando a ordem, ou exigencla nno 
for expooida em virtude de resoluç.., tomada em sessno da 
lunta; no caso contrario usará do seguinte - O ln•pector da 
11tesouraria de Fazenda da Prot·incia de •••• de conformidade 
com a resolurão tomada rm sessão da Junta ordrna , declarct, 
~c·., ~c., ao Senhor ... 

o:. despachos intcrlocutorios, ou que tiverem por Om exigir 
infom~ações, ou esclarecimentos dos Empregados , qpo lhes 
ião subordinados, scr3o proferidos nos pi'Oprios requerimentos, 
ou papeis pela seguinte fó•·ma- Informe o Sr .... &c .. c se forem 
diJ·igidos ao l'roeurado•· Fiscal, deste modo- Unja vista o Sr. 
l/isca/. 

Os Chefes das Repartições de Fazenda corresponder-se- hAo 
eom o lnspeetor por omcio no que for relatho a objcctos do 
1ua competencia. Os Empregados subalternos deverAo faze-lo 
por lia de representações. 

Art. 43. Nus PI'Ovincios em que nfto houwr Arsenaes do 
Marinha e Guerra ficamo subo•·dinados ás Thcsourarios de 
Fazenda os Almoxarifados , e quaesquer EstabclL'Cimentos mili
tares drsta natureza. 

Art. 1>~. Todos os Empregados das Thesourarias de Fazenda 
silo sujeitos ao ponto, com excepçilo unicamente do lnspeetor c 
Procurador Fiscal, os quaes todavia devemo comparecer, aquellc 
diariamente , c este nos dias em que lhe for possi'vel , alêm 
dos das sessocs. 

Nas Thesourarias de Fazenda de t.• ordem o ponto será 
tomado pelo OWcial Maior da Secretaria aos Empregados d'ella, 
ao Thesoureiro , Pagador , C&rtorario, Porteiro , e Continuos ; 
c pelo Contador aos mais Empregados: e nas de 2. • ordem 
será o ponto de todos tomado na Secretaria pelo lnspector , 
ou CfUCnt suas \·ezes fizer. 

Art. 45. Os Empregados que forem incumbidos das ins
pecções, de que trata o Art. 31 ~ 9. •, percebemo lmma njuda 
de custo pam as despezas de VJ8gem , a qual será arbitrada 
pelo Thesouro. 

Art. 46. Todos os papeis se1~o remettidos debaixo de pro
tocolo da Secretaria para as diversas Estações da 'fhesouraria do 
Fazenda , c vire-versa : e na Contadoria , alêm do protocolo 

' 
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geral , que deve eslar a cargo da ~-• Sec<;fto, haverá hum om 
cada buma das outras. 

Art. ~7. Todos os livros nllo mencionados nos Arts. 31 
§ 11, 33 S 8.• , e 35 § 2. •, serlo rullricados pelos Empre
g&dos , que forem para isso outorisados pelo lnspector. 

Art. ~- As certidOes de papeis , que existirem na Se
cretaria , ou Cartorio, serio assignadas pelo Official Maior, ou 
Officinl da Secretaria ; e na Contadoria pelo Contador, ou quem 
suas vezes fizer , dc110is de subscriptas por quem as passar. 

Art. 49. O trabalho das Thcs.lurarias de Fazenda prin
cipiará ás 9 horas da manhã , e terminará ás 3 da tarde. 

Art. 50. Haverá para o serviço externo das Thesourarias 
de Fazenda os Correios, que forem precisos, sendo o numero 
e vencimentos fixados pelo Tbcsouro. Serão nomeados c de
rniltido• pelos lnspectores, nos termos do A•·t. 31 S 5.' , c 
pagos pela t"olha do expediente. 

Art. 51. Os lnspectores das Thesourarias de Fazenda dcn>
rno dar semestralmente ao Thesouro informações reservadas 
da idoneidade, assiduidade, c comportamento dos Empre
gados dellas. 

Art. 52. Os vencimentos e categorias dos Empregndos da.• 
Thesourarias de Fazenda serão regulados pt•la Tabclla junta a 
este Decreto, ficando assim alterada a 'l'nhclla - B, IJUC bai
xou com o de 20 de Novembro de 1850. 

Art. 53. Os lnspectores das Thesourarias de Fnzenda sio 
obrigados a cumprir as ordens, que lhes forem dirigidas pelos 
Ministros das diversas RepnrtiçOes a respeito dos negooios do 
sua eompetencla , e com elles se corresponderiO directamente. 
As ordens porem que versarem sobre dislribuiçio, augrnento, 
ou reducçio de creditos, deverio ser transmittidas por inter
rnedio do Afinísterio do Fazenda para poderem ser cumpridas. 

Art. M. Os Alinislros da Guerra c Marinha poderio en
cnrre~ar ;ls Thcsonrnrias de Fazenda o exame , c ins)')Ccc;ão dM 
UeparliÇ(JCs que lhes são subunlinadus, se assim jnlgnn~m con
veniente. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do :Meu Conselho, Se
nador do lmperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negooios 
da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o lenha entendido e lllça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte dois de Novembro de mil oitocentos e cin
coenta e hum, trigcsimo da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

• J(J(Jguiln José Rodrigues Torres. 
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Tabc/la dos Empregltdos d.ts 11tcsoru·aritts áe Fuzemft• 
e seus t:ellcimcntos, a que se refere o 

Detrf'lo N.' 870 desta daltt. 

PRilJF.IRA ORDEM. 

J_·, clnssr.-Bahia, Pernambuco e Rio Grando do Sul. 
2." c/a.~se.-)Jaranhão. 
a.·· da:•sr.-S. Paulo, Minas c Pará. 

lnspr•rlor ................• , .... 
Contador ...•..•.....••••...•.. 
J'ro,·ur;uJur Fiscal .............. . 
t.:lwl'~>~ de Reqão .............. . 
1. QM J~:;cripturarios ..•........... 
2.o• Ditos ....• , •.•.••.......... 
:l."$ )li los ...•...•....••........ 
r,.."" llilns ....•.•••.......•..•.. 
Jlrat icnllt(•s ..••.•.•. • ..• • · • · · • · · 

3.000~ 
2.400~ 
1.400~ 
1.800~ 
t. 400':i 
1.200;; 

1!00;') 
600~ :wo, 

2.600:) 
2.000~ 
1.200~ 
J • r,:~o~ 
I. 200') 
I .000'.~ 

7001> 
sou~ 
300~ 

2.400' 
1.600;; 
1.000~ 
I. 400;; 
1.000;') 

800:; 
1>00:> 
400;; 
2'•0~ 

'fhr•solll'l'Íro, st•mlo 800~ pa1·a ctuc-
hrns ..........•••...•...•... 2.800ó 2.400~ 2.000~ 

Fieis tkstr .................... . 800~ 600~ 5~ 
Pagndores, sendo !1-00::S pnra rJUC-

JJras .•.•.......•..•.•••...•. 
Fi ris deslf's ...•.•......•..•.•.. 
Cartorario ............ o •• o. o ••• 

Porteiro o •••• o • ; ••••••• o ••••••• 

Conlinnos ......•............ 

Serretaria. 

1.600;; 
800:; 
700~ 
700~ 
~00<':1 

nmeial .\Jaim· .................. 1.600~ 
omeiaes. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . I. 200;'1 
Amamwnse;; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f'OO~ 

~ 
~ 

600~ 
60011 
360~ 

1.400~ 
1.000;:< 

700:;; 

' i) 
500;) 
51101; 
360:; 

f. 2001! 
soo, 
600~ 
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sna:~IJ.\ uun..::u. 

4. 1 classc.- .. \lagoas, Ceará, l'tlruhiba, St'rgipt•, lio\".11.' cM;tto 
(;l'OSSO. • 

5. • classe.- Espirito Santn, 1\io flrande do Norte, l'ianh~·, 
Santa Catharina c Amazonas. 

InspccluL' .............. , .............. . 
Procurador Fiscal. ..................... . 
Chefes de Sec~ilo ...................... . 
1. o• Escriptul'al'io;; ......•......•....•... 
2. o• J)itos ...•• o • • • • e • o ••••••••• o •••••• 

Praticantes, em Go~·az c l\lalo (~rosso ... . 
Thcsoureiro, sendo T,.oo~ para ct!rchras ... . 
Cartoral'io c Portdro ....•............... 
Continuo~................. . . . . ....... . 

Senrtariu. 

Officiul .•...•••••••..•...•..•.......... 
Arnanucnses •..••.••...........••.•..... 

,.,_.. 5 . .11 

classe. classe. 

2 .!MlO;; 
1.00(1~ 

1.000; 
t~oo, 

700~ 
2!M);j 

1.600.; 
000~ 
:JOO~ 

800~ 
700;\1 

1.000;'1 
8~ 
900~ 
700;) 
60~ 

:; 
I. 200:; 
500~ 
300~ 

700~ 
600;; 

Uio de Janeiro 22 de No,·cmbJ'O de 1851.-Jo(lquim José 
Jlodrigues Torres. 
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DECRETO N.• 871- de 22 de Novembro de 1851. 

E:rtingue as Pagadorios Militares das Pt·ovincias. 

Hei por bem , nos lermos do Artigo segundo do Plano 
opprovado pelo Decreto numero trezentos cincoenla e dons 
de vinte de Abril de mil oitocentos quarenta e quatro, 
~!andar supprimir as Pagadorias )fililares existentes em di
versas l'rovincias. Manoel Felizardo de Sousa e Mello, 
do ~leu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Guerra, o tenha assim entendido, e faça exe
cutar com os de~pachos necessarios. Palacio do Uio do 
Janeiro em ,·inlc e dons de Novembro de mil oitocentos 
cincocnta c hum , trigesimo da Indcpendcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Mmwcl Felizardo de Sousa e lfello. 

DECRETO N.• 872- de 2"2· de Novembro de 1851. 

Declara que os Empregados das extinctas Pagadorias mi
litares podem ser dt6fHUhados para as Thesm11YJ1"Ías de 
Fazenda, independentemente do cot1curso uigido pelo 
Art. 45 do Decreto N. • í36 tk 20 de Novembro de 1850. 

Tendo sido por Dccrecto desta data exlinctas as Pa
gadorias militares das Províncias, e incumbidas suas at
tribuirões ás Tbesourorias de Fazenda; e convindo que 
continuem n servir nestas os Empregados que naquellas Rc
parlirões se mostrárAo idoneos : Hei por bem Ordenar que 
possao ser despachados para as referidas Tbesourarias os 
Empregados das exlinctas Pagadorias , independentemente de 
concurso exigido pelo Art. AS do Decreto N. • 736 de 20 de 
Novembro de 1850, o qual fica somente para este Om re
vogado. Joaquim José Rodrigues Torres , do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Fazenda , e Presidente do Tribunal do Thesouro 
~acionai , assim o tenha entendido , e f ar~ executar. Pa-
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l;1rio tlo Rio de Janeiro em ,·intc c tlous de Nm·cmhro de 
mil oitocentos <"incocnta c hum, trigesimo tla lnth_•pent1cn
ria c do lmpcrio. 

f:om a RnlJrira de Sua 1\lngestade o Impcratlor. 

Jonquim José Rodrigt<es Torres. 



t:OLLRCÇÃO JUS LEIS DO IMPERIO PO BRASIL. 

i85t, 

TOllO fh, PARTE 2.• SECÇÃO 88.• 

DECRETO N.• 873 - de 24 de Novembro de 1851. 

ro11cede a Alfredo de il/o,.,ay e Eduardo de ilfornay pl'i
dlegio excfusit·o por quinze amws a fim de constt'Utrtnt 
e t•enderem machmas de sua int·ençào para moer canna.s 
tle a.~sucar. 

Tomando em consideraçfio o que Me representálilo Al
fredo de ~lornny e t:duardo de ~lornoy; pedindo privilegio 
(!telnsiro por rinte nonos para construirem machinas de 
•uo inrençao destinadas á moagem de canoas de assucar : 
Hei por bem, de conformidade com a 11inha Imperial R e
soluçao de quatro do passado, tomada sobre Consulta da 
Rcrçilo dos Ncgocios do Imperio do Conselho d'Estado de 
Yinle c sele de Setembro ultimo, Conceder-lhes o privile
gio qne requerem por espaço de quinze annos , para só 
ellcs manufacturarem e ,·enderem neste Imperio as moendas 
de sua imençno , constantes da descripçao e desenhos, que 
nprescntárao e ficao competentemente archivados. E deste 
privilegio se lhes passará a competente Carta, nos lermos 
e com as clausulas da Carta de Lei de 28 de Agosto de 
1830. O Visconde de Mont'algre, Conselheiro d'Estado, 
Presidente do Conselho de 11iuistros , Alinistro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do Imperio , assim o tenha entendi
do , c faça etecutar. l'alacio do Rio do Janeiro em vinte 
c quatro de Novembro de mil oitocentos cincoenla e hum, 
trigesimo da Indepcndencia e do Imperio. 

f.om a Rubrica de Sua ~fagestade o Imperador. 

Vi6COnde de Mont'altgrt. 
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GOLLECI1ÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18M. 

1'0MO 16. PARTE' 2.• SECÇÃO 89,' 

llliCI\E'fO N.• 87/,- de 25 de No1·embro de 1851. 

.lullll'isa o Credito supplementar da quantia de R.<. 508.000 ;tj>, 
1>ara. dit·e~"as despe;;as no exercicio de 1850-1851, 

na fórma da Tabella que com elle baixa. 

Não sendo sufficientes as quantias votadas no Artigo 
sexto ua Lei numero quinhentos cincoenta c cinco ue quinze 
uc Junho de mil oitocentos e cincoenta, c as que forão 
antorisadas pelo Credito supplcmentar approvauo pela Lei 
numero seiscentos vinte c sete de deza•eis uc Setembro 
deste armo , pnrn ns rubricas- Arscnncs tlc Guerra,- Gra
tificat:õcs , - Forragens, - Etapc , -c ])i versas tlcspczas c 
evcntuaes , no exercício de mil oitocentos e cincoenta a 
mil oitocentos cincocnta e hum, Hei por bem , Tendo ou
vido o Conselho de }Jinistros, e· em conformidade. do pa
ragrapho segundo do Artigo quarto da J.ci numero qui
nhentos oitenta e nove de nove de Setembro daqucllc dito 
anno , Autorisar o Ministro c Secretario d'Estado dos Nego
cios da Guerra a despender mais pelas referidas rubricas , 
no mesmo exerci cio , a quantia de <1ninhentos e oito contos 
de réis , na fórma da Tabclla anncxa , devendo este Crc
uito supplcmcntnr ser lc1·aclo em tempo mmpetente ao co
nhecimento do Corpo I.cgislalivo. }lanocl •'cliza•·do ele Sousa 
c Mello , do Meu Conselho , Ministro c Secretario d'Estado 
elos Negocios ua Guerra, o tenha assim entendido , e ex
pe~a os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos cincoenta e 
hum , trigesimo da Independencia e do'.Impcrio. 

Com a Ilubl'ica de Sua Magestadc o Imperado•· . 

• 1fanoel Felizcrrd, de .'io11sa e Mello. 
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1'abtlla distributiva do Credito supplemenlar autorisatlo 1wr 
Decreto desta data para o t•.rercicío tlr 1850-1851. 

ARTIGO 6.' D.\ LEI N.' 555 DE 15 DE IUNIIO DE 1850. 

§ 6.' Arscnacs de Guerra ••••...•..• 
§ 12.' Gratificações, forragens, c ctapc .. 
§ 2.0.' llivcrsas dcsJtczas <l cventuaes ...• 

155.000;jj>()()() 
3.000;jj>OOO 

350. ()()();fi> 000 

508. 000.)'):000 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro de 
1851. - ,,fmwcl Frkartlo tlc Sousa c Jlrllo. 

IJECUETO N.' 875 - de 25 de No,embro de 1851. 

J utorisa o Credito supplemeutar da IJIIaulía de Rt!is 
2.6~3.733~970, para ocoorrer ao deficit presumível 110 

corrente exercício em diversas r·ub1icas, na (úrma tia Ta
beiiCI que com elle baixa. 

Tendo ouvido o Conselho de &línislros, Ilci por bem, 
em conformidade do parugrapho segundo do Artigo quarto 
da tci numero quinhentos oitenta c nove de nove de Setem
bro de mil oitocentos c dncocnta, Antorisar pcl" Repartiçõo 
dos Ncgocios da GumTa o Credito supplemcntar da quantia de 
uons mil selsccntos quarenta e Ires contos setecentos trinta 
c trcs mil runeccnlos c setenta réis , para occorrcl' ao deficit 
presumirei no presente e:tcrcicio nas quantius \·otadas para o~ 
rubrieas - ,.\ rscnaes tlc Guerra, -Hospitacs,- Exercito, -
Grotificaçõcs, - Forrugens, - Etape ,. -e Dhcrsas Dcspczns 
ê Ercntuncs, nu J.ci de Orç.amcnto em vigol', fa.zcudo-se· 
a distribuiç<lo na fórma da Tabella que com este baixa, 
devendo esta medida em tempo competente ser levada a& 
conhecimento do Corpo Legislativo. Manoel Felizardo de 
Sousa e ~lcllo, do Meu Conselho, Ministro c Secretario 
d'Es!ado dos Negocios da Guerra , o tenha assim entendi
do, e e' peça os despachos ncccssgrios. Palacio do Rin 
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tle Janeiro em viole e cinco de Novembro de mil oiln
ccntos cincoenta c hum, lrigcsimn tia Indcpendencia c 
do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Felizardo de Sousa e Mello. 

Tabella di.<tributira do C1·edito '"Pl>lcmelltar autorisado por 
Decreto desta data para o e.re1·cicio de 1851 -1852. 

ARTIGO 6.' D.\ LEI N.' 555 DE 15 DE JUNIIO DE 1850. 

1
6.' Arsenaes de Guerra ...•..•.• 
7.' Hospitaes... . • • . . . ........ . 

10.' Exercito .................. . 
12.' Gratificações; forragens, etapc. 

§ 20. • Diversas clespczas , e cventuaes. 

.&52.287;tp~WJ} 
59. 741JI)350 

1 . 331. 705;tt>OOO 
too.oootooo 
700. 000f11l000 

2.6AS. 733ttno 

Palaclo do Rio de Janeiro em 25 de Novembro de 
J85t. -Manoel Felisardo de S0111a e Mello. 



( &01 ) 

--------------------------------------COLLRCÇÃO D,\S LEIS DO UIPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOlfll Jh. PAJITE 2. • SECÇÃO !lO." 

HI'Cill:TO N.' 876- de '.!7 de Novembro de 1851. 

Abre ao Jlinisterio do lmperio hum credito srtpplemmlar rle 
/k 2. 427 ;ti> A38 para de.<pe:;a.• eom a re.<pectit'a Serre
faria d' E.<tado 110 e:rereieio ainda aberto de 18ã0-1851 . 

. \llemlcndo ,; insufficiencia do credito votado no§ 12 
•lo .\r!. 2." da Lei N." 555 de lã de Junho de !SãO para 
dcspczas com a Secretaria d'Estado dos Ncgocios do Im
pcrio, c ;j urgente necessidade de satistazc-las : Hei por 
bem, Tendo ouvido o Conselho de lllinistros, na conrormi
tladc do§ 2.• do Art. A." da Lei N." 589 de 9 de Setembro 
ultimo, Autorisar o Ministro c Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lmperio a despender com aquelle objecto , no exer
cício ainda aberto de 1850-1851 , a quantia de dons 
ronlos quatrocentos vinte e sete mil quatrocentos trinta c 
oilo réis , ol~m da quota para o mesmo fim consignada na 
sohrcdila Lei N." 555 de 15 de Junho de 1850; devendo 
este credito supplementar ser opportunomente incluído na 
l'roposta que houver de ser presente ao Corpo Legislativo 
para ser definitivamente approvado. O Visconde de Mont'a
legre, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho dellli
nislros , Ministro e Secretario d'F"'tado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido, e fqça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em vinte e sete do Novembro de mil 
oitocenlos c:incocnta c hum, trigesimo da Indcpendcncia c 
do Imprrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

J'i.<rondr rir Monf'rrlrgrt. 
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llECllETO N.' 877 - de 27 de Novembro de 1851. 

Abre ao Ministerio do Im~rio llum credito supp_lementar de 
lls. lO. A 51~ í42 para tlupe::as com as Prmdencias das 
l'rovincia.• tiO exercicio amda aberto de 1850-1851. 

Altendcndo ,; insufficiencio do credito votado no § 15 
do Art. 2.' dn T.t•i N.' 5:,:; de 15 de Junho tle 1850 
pura dcspczns com os l'rcsitlcncias das Províncias, e á ur
gente ncccssithule tlc satisfaze-las : Hei por bem, Tendo 
ouvido o Conselho de Ministros , na conformidade do§ 2. • 
tio Art. <1-.' da Lei N. • 589 de 9 de Selcmbro ultimo, Au
torisar o Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do 
Impcrio u despender com oquclle objecto, no e•crcicio ainda 

,.,aberto de 1850-1851, a quantia de dez contos quatro
centos cincoenta e hum mil setecentos quarenta c dons 
réis, alllm da quota para o mesmo Om consignada na so
bredita Lei N.• 555 de 15 de Junho de 1850; devendo 
ei<le credito supplcmcntar ser opportunamenle incluído na 
l'roposta que houver de ser presente oo Corpo Legislativo 
para ser definitivamente approvado. O Visconde de Mont'a
lcgre, Conselheiro d'Estado , l'rcsidenle do Conselho de Mi
nistros , Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do 
Impcrio, assim o tenha entendido, c faça executar. Pa
lacio do 1\io de Janeiro em vinte e sele de Novembro de 
mil oitocentos cincoenta e hum , trigesimo da lndependen
cia e do Imperio. 

Cem a Rubrica de Sua Magcsla<lc o Imperador. 

Viscmule de Mnnf alegre. 

--·._--
DECRETO N.• 878 - de 27 de Novembro de 18M. 

Â bre ao Ministmo do lmperio llum credilo supplementar 
de 1 .116;n')3'71 para despezas com Empregadõl de viri
tas de Saude tios f101"1o.• marítimos tiO exercício ainda 
fiiJrrtn tlc !SãO- 1851. 

Allcnrlcndn ;í insuflicicnf"ia do credito mlado no § 2\· 
-In Arl. 2.• da Lei N.• :;:;:; rle 15 de .Junho dd8!;1) parn 
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dcspczas com Empregados de visitas de Saudc nos portos 
marilimos; c sendo urgente a necessidade de satisfazer 
taes dcspczas : Hei por bem , Tendo ouvido o Conselho de 
Alinistros , na conformidade do S 2. • do Art. A. • do Lei 
N. • 589 de 9 de Setembro de 1850, Autorisar o Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio a despender 
com este objccto, no exercido ainda aberto de 1850-1851, 
al~m da somma paro tal Om consignada na sobredita Lei 
N. • 555, a quantia de hum conto cento e dezaseis mil tre
zentos setenta e hum réis; devendo este credito supplemen
tar ser opportunamente incluido na Proposta que houver 
de ser presente ao Corpo Legislativo, para ser deOnitiva
mente approvado. O Yisconde de ~lont'alegrc , Conselheiro 
d'Estado, Presidente do Conselho de ~linistros, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do Impcrio, assim o tenha 
entendido, c faça executar. Polacio do Rio de Janeiro 
em l'inte e sete de Nol'embro de mil oitocentos cincoenta 
c hum , trigesimo da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Visconde de llfont'altgre. 



( Mllt ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO HtiPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOMO 1ft. PA.I\'tE 2. • SECÇÃO 9i;' 

DECRETO N.• 819- de 29 de Novembro de 1851. 

Marca o 111odo por qtte os 1í·ibrmaes do Commercio devem 
impor a mnlta, de que trata o Artigo ~63 do 

Cocligo Commt"l·cial. 

Hei Jlor bem Decretar o seguinte : 
Art. 1. • Os 'fribunacs do Commercio, quando tivcrent 

de impor aos proprietarios ormadores das cmborcoções re
gistradas a mulla, <IIIC lhes html·crcm arhitJ•ado , nos cosos 
e na fórma do Arigo J,G3 do t :011igu Comlncn·ial, mnn~ 
darão trasladar c autuar 1•clo respectivo 011ícial Maior o 
termo por elles ossígnado, c a certidão negativa da en
trega do registro dentro do anno (se esta ralta constituir 
o objecto do procedimento) ; e bem assim os documentos 
ou provas, que houver, do uso illcgal que cllcs tiverem 
feito do mesmo registro, ou da venda, perda , ou inave
gabilidade da embarcarão; c continuados os autos com 
vista ao Desembargador Fiscol , ollkiará este , como entender 
de Direito. [Cod. Commerc. Arts. 460, 461 , 463, 1\egul. 
'l.' 73S Art. lS § 11). 

Art. 2. o Se os proprit'l:nios armatlon.,~, c.ontra quem 
se hon\'er tlc proceder, rcshlircm no mesmo lugar em que 
estiver o Tribunal , serão nutificádos pelo respectivo Por
teiro , e se nfto, por ordem do Juiz de Direito do Com· 
mercio, a quem o Tribunal solicitará a notificarão, para 
nllcgarcm o qnc lhes for a hem em cinco dias, que cor
rerao da da la da intimorão, levando-se em conta, alêm 
destes, mais os qnc derofl"erem , a raZão de quatro le
guas por dia ' para os que residirem r&ra do lugar da sédc 
do Tribunal. 

Art. 3." Se findo o prazo nada rcspondL'fem, nem 
requererem , tí sna rc\·clia dccidir·sc-ha sobre a multa no 
primeiro dia tlc Sc:.o;~ão , segundo a pmm tlos nulos, c 
pre!'t•nte •• llescml•arg:a,I•H' Fisl'al. 
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Art. 4.' Se dentro do prazo comparecemm por si , 
on seu Procurador, proccde~·-se-ha nos tm·mos dos A•·ts. 3.", 
A.•, 5. 0

, 6.•, 7. 0
, 8.", 9.•• c 10." do Dccrclro N. 0 8G2 de 

15 do corrente mez. 
Art. 5.' Da decisão que impuzer a multa nfio ha

verá recurso algum, senao e<ceder de duzentos mil réis. 
(Cotl. Commcre. 'fit. Unico Art. 26) . 

. \ri. G." Se a multa exceder e'sn <(Unntia, he per
miltitlo o recurso para o Conselho d'}::Stndo no eOcito ole
,·olnliYo somente ; c quanto ao fatal para sua intcrposjção , 
preparo, expediçlio c cxccuçflo de sentença , ohscrvar-sc-ha 
u que se odm disposto no referido Uecrccto. 

Euschio tlc tJnciroz Coilínhu llatloso Comam, do llcu 
( :ou!'dho, .Ministro c Secretario c.l'.Estado dos Ncgocios da 
.lm•ti\·a, o tenha assim entendido, c fura C\Culur. )lula
cio do Itio t~e .Janeiro t•m Yin!e t~ fl()VC de No,·cmbro de 
mil oitocentos cincoentn c hum, trigcsimo da ludepcndcu
t'ia c do lmperio. 

I :om a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Eusebio de Queiroo Coitinlw illttttoso Camara. 
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COLLECÇÃO J)AS LEIS llO IMPERIO 00 BRA~IJ, 

f851. 

t0110 U. PARTE 2.• SECÇÃo 92.• 

DECRETO :"~.• 880 -de 5 de Dct.embro de 1851. 

A utm·i.•a o Jlinistro e Secrmu·io d' Estado dos Negocias E&
trangeit·os a despender no con·ente anno financeiro a 
quantia de cem contas de t·éis da nossa moeda, aU.n da 
que já foi t•otadn rw § 3.• do Art. "-· • da r·cspectiva 
/1!1. elo Orramento. 

Attendendo IÍ insufficiencia do cre<lito dado no § 3. • 
do Art. 6. • da Lei do Orçamento em vigor para despezas 
extraordinarias no exterior , c a urgente necessidade de 
satisfaze-las , llei por bem , Tendo ouvido o ( :onselho de 
~linistros , na conformidade do § 2. • do Art. t.. • da Lei 
N. • 589 de 9 de Setembro do anno proximo passado, Au
torisar o Ministro .e Secretario d'Estado dos Negocios Es
trangeiros, a despender , sob aquella rubrica , no corrente 
nono financeiro , a quantia de cem contos de réis da 
nossa moeda , alêm da que foi lotada na sobredita Lei 
do Orçamento; devendo este credito supplementar ser op
portunamente inclui do na Proposto que houver de ser pre
sente no Corpo l,cgislativo para ser definitivamente appro
vado. Pauliuo José Soares de Sousa , do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario <I' Estado dos Negodos Estrangeiros, 
o tenha assim cntemlido , c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em cinco de Dezembro de mil oitocentos cio
coe nta c hum , trigesimo da lndepemlencia e do lmperio. 

f.om n Rubrica <i e Sua Magestade o Imperador. 

l'rmlino José Soores d" Sousa. 
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COf.:LECÇÃO DAS LEIS DO IAIPERIO DO BRASIL. 

t8á1. 

Tt>:IIO 14. PARTE 2.' SECÇÃO 93.• 

DECRETO N.• 881 - de 6 de De.embro de 1851. 

Manda applicar tU wbras do credito d~ sriset11t01 e trinta 
e seis COIItoe de réis, aberto pelo Dtcreto N.• 8~6 de 18 
de Outubro proximo passado, ao pagamento das presta
r~• mcnsars de que traia o Art. l.' tia Cont'tllf<io ce
lelmrda rm 12 do mm11o mr, rnm a Republica Oriental. 

llc! por bem , Tendo ouvido o Conselho de Ministros, 
que os sobras do credito de seiscentos e trinta e seis mo
tos de réis , aberto pelo Decreto numero oitocentos c qua
renta e seis de dezoito de Outubro proximo passado poro 
ter a applicoçao marcada no Artigo terceiro da Convençllo 
celebrada em doze do mesmo mez com a Republica Orien
tal , sejao applicodas ao pagamento das prestações meu
soes , de que trata o Artigo primeiro da mesma Convcnçao. 
Poulino José Soares de Sousa, do Aleu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha 
assim entendido, e expeça os ordens necessarias. Palacio 
rio Hio de Janeiro em seis de Dezembro de mil oitocen
tos e cincoenta e hum , trigesimo da lndependencia e do 
lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Alngcstade o Imperador. 

Pmtlinn .lo•r' Soares de Sousa. 
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COLLECt;A.o DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASU. 

1851. 

TOIIO 1/1, PARTE 2.• SE<:ÇÃO 94.' 

DECRETO N.• 882- de 9 de Dezembro de 1851. 

Jlau<la executar a respeito <los Ageules Consulm·u e SW,. 
ditos Portuguezes as disposições que se contêm nos A1·11. 
2. •, 3. •, 4. •, 5. •, 6. •, 7. •, 8. • e 1 t. • do Regulammte 
a que se l'e(ere o Decreto N. • 855 de 8 de N~o 
do corrente anno. 

Hei por bem, Tendo em vista as notas reversnes tro
cados entre o Aleu 11inislro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios Estrangeiros, c o Em·iado ExtraordiiUirio c Ministl'e 
Plenipotenciario de Sua Magcstade Fidelissima em 18 de 
Novembm pro•imo passado, e nesta dota, c pelas quacs 11-
cou estabelecida a reciprocidade , que sejao postas em exe
cução a respeito dos Agentes Consulares e Subditos Portu
guezes as disposições que se contêm nos Arts. 2. •, 3. •, 
A. •, 5. •, 6. •, 7. •, 8. • e tI. • do Regulamento a que se re
fere o Decreto N. • 8ãá de 8 de No•·embro do corrente anuo. 
Paulino José Soares de Sousa , do Aleu Conselho , Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros , o tenha assim 
entendido , e faça executa~·. l'alacio do Rio de Janeiro 
em nove de Bezcmhro 1lc mil oitocentos cine-ocntn c hum , 
trigesimo do lndependcncia c do lmperio. 

Com o Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

l'aulino José Soares de Sousa. 
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DECRETO N. • 883 - de 9 de Dezembro de i8ót. 

Concede a Fema111io de Brito privilegio e;ccl!t~iro por 
dnco amzos wm• 11 ve11da das pautas mlligra

phicas, que inventara. 

Allendendo ao que representou Fernando de Brito , 
pedindo p1·irilegio exclusivo por dez annos J>ara a venda 
das pautas calligraphicas , que inventara, cujo modelo 
apresentou: Hei por hem, de conformidade com a lllinba 
Imperial Resolução de vinte e nove do mez passado , 
tomada sobre Consulta da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho d'Estado, de vinte e dois do referido 
mez, Conceder ao mesmo Fernando de Brito privilegio 
exclusiro pnr cinco a unos, a tim de que só elle possa 
,·emler aquellas pautas; do qual privilegio se lhe passará 
a competente Carta , nos termos c com as clausulas da 
Carla de Lei de vinte e oito de Agosto de mil oitocen
tos e trinta. O Visconde de Mont'alegre , Conselheiro d'Es
tado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocios do lmperio , assim o tenha 
entendido , e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em nove de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e hum , 
trigesimo da lndepeudeucia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J' iscoude de M ont' alegre. 



( AIO ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

i851. 

TOMO i4, PARTE 2.8 SECÇÃO llli,• 

DECI\ETO N. • 88h - de 1 O de Dezembro de iSM. 

111 anda obsen:ar l/S lustruq·ões par·a os exames de sulfi· 
ciencia sobre a pratica tie mauobrt~ e nrtillwria naval, 
por que devem pas.<ar os (;~tardas Marinhos, a fim de 
sert'm promoritlo.< a St•guudos Tenente. da Armada. 

Hei por bem que os Guardas Marinhas, para serem 
promovidos a Segundos Tenentes da Armada Nacional e 
IJDperial , passem por exames de snfficiencia sobre a pra .. 
tica de manobra e artilharia na\'al , na conformidade das 
Instrucções , que com este baixão , assignadas por Ma
noel Vieira Tosta , do Meu Conselho , Minisu·o e Secre
tario <I' Estado dos Negocios da 1\larinha, que assim o 
tenha entendido, e faça executar com os despachos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de De
zembro de mil oitocentos cincoenta e hum , trigesimo 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M mwcl I' icim 1'osta. 

Instrucrões, a que se rrjf'l'f' o DttTl'lO dt~sla. datu, pm·a 
os exames de suflicienâa sobre a pratica de mauob1·a , 
e m·tillwrziz naval, pm· q11e devem passar os Guardas 
Marinhas , a fim de serem prmnovidos a Seg11ndo.< 
Tenentes da Armada il'acional e lmpt~·ial. 

Art. i. • O exame de sufficiencia sobre a pratica de 
manobra versará ácerca da que se faz mais frequentes 
vezes nos casos ordinal'ios da navegação , a saber : -
Fazer á vela e dar fundo - Virar por d'avante e em 
roda -Metter nos rizes c deitar fóra d'elles -Atravessar 
c marear -l'or á capa e desfaze-Ia , tudo nas diversas 
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circumstancias de tempo e mar- Arrear vergas e masta
réos, pô-los á cunha , deito r as vergas para cima, e 
cruzar as de joanetes e sobr·es- Ferrar e largar -Metter 
dentro , eu vergar e descnver·g:n· qu~lquer vela debaixo de 
tempo- Ap11ar·elhar e dcHopparelhar o navio. 

Art. 2.• O exame de sufficiencia sobre a pratica de 
artilharia naral ret·sm·á ácerca das materins, constantes 
do Maouul do Artilheiro de Alar·inha, actualmente ado
plado . on d(! outr·o que pam o futuro se mande observar. 

Art. 3. 0 As questões Jlara l3('S exames serão feitas 
por cscr·ipto , e junto a ellas responderão de igual fórma 
os exiuninandos. 

Ar·t. IJ.o AMm dP.~tes e~amr.s, se Jli'Occdcrá a outros 
~ohte a n•l.a , ou lll{'smo fundc•éulo , quanUo se não possa 
n~IPj:u·. e JH'Jirs o ex:uninarHfo nHIIHiar·á toda a mano
lu·::• ~ fjlll' n~ exmuinaclorcs jufgm·(•nt conreniente se faça; 
rrspo1Hit•rt1 iÍS qttf'SIÕPS, ((IH! a rt•spC'ito lhe fm·em diri
gidas ; JH'illicnní todo o exercício de a~·tilharia; dará a 
nomcnelatm·a da Jl~Ça, caneta , paltunenta , c vestidura; 
c fará todas as divcr·sas pontarias com os diiTerentes pro
,iectis , alças e maças tJc mira, que estão em uso a 
bordo. 

Art. 5.' Os exames , de <1ue tra11io os Artigos an
tcccdent~s, S(~rão feitos por hum Conselho, qne se com
por{• , na Corte de tr·es Olficiaes , nomeados e presididos 
peln Encanegado do Quartel General da Marinha , e fóra 
clrlla , onde houver Esquadra, Divisão, ou Força Naval, 
de Ires Com mandantes , e, na falta de algum destes , 
de Conunandantes e Officiaes em numer·o de tr·es ao todo , 
presididos pelo Commandante em Chefe, ou pelo Official 
mais gnrduado , que clle designar. Nos navios soltos 
será o Conselho composto do Commandante, e dous Of
fieiaes de sua csco1ha, c, na falta desh•s, elo Comm.ln
dtmtc sómcntc. 

Art. 6.° Concluidos os exames, que dcrerão ter 
lugm· qunndo )Jclo Co\'CI'no for dctenninmlo , os exami
nadores m·ganisarão lwma reJ<~ção nominal dos exarni
nados, pot· o1·dem de merecimento, declm·lmdo rcsumi
dament~ o seu juizo ácerca de cada hum deiJes , c por 
in.ternH'dio dos Commandantes da Esquadr·a, Divisão, ou 
For~a Na\'al , ou directamente , onde !!ãO as houver, 
a remetter·ão com a possível brevidade ao Encarregado 
do Quartel General da Marinha , que, fazendo sobre ella 
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Rs observações, que julgar necessarias , a enviará inune .. 
diatamente á rcspectivtl St!CI'claria d'Estndo. 

Palacio do 1\io de Jaueio·o em 10 de Dezembro de 
1851.- Jlanoel Vieira J'osta. 

DECRETO N.' 83:>- de lO de flczcmbro de 1851. 

Ab1·e ao J.lJinislerio do.~ J.Yl'!Jtwio.'i E.•ilrangeiros luun credito 
extraordinario tle quatrm·t•ufot; conto.~ de réi.ç 1mra .wrem 
despendido., no corrente m11m financeiro com o pauamentn 
de letras~ sacadas em cnnj(wm.idatle de ajustes e conven
ções, pelo Conse/loeiro d' E,,tllflo llonorio 1/crmeto Cameiro 
bão, em Jlissão e.<peáal " e.rtraordinaria 110 Rio da 
Prata. 

Hei J•or bem , Tendo olll'ido o Conselho de Ministros 
em virtude do ttnc di !Opõe u § 3. o do Art. .t. o da J.ei 
N. 0 589 de 9 de Setembro 1lo iiiUtO pm'\imo passado, Au
torisar o l\linistro c Secretario (}'Estado elos Ncgocios Es
trangeiros a de~peoder no corrente anno linancciro o quan
tia de quatrocentos contos de réis para o pngamcnto de le
tras, sacadas sohrc o Thcsouro l'ublico Nacional pelo Con
selheiro d'Estado Honoo·io llermcto Carneiro Leão, em Missão 
especial e extraordinaria no I li o da Prata , em conrormidade 
de ajustes e convenções que oppoo·tunamente serao presen
tes ao Corpo Legislativo com este credito extraordinario 
para ser dcflnitiramentc appmvado. l'anlino José Soares 
de Sousa, do Mcn Conselho , Ministro c Sccmlario d'Es
tado dos Ncgocios Estrangeiros, o lenha assim entendido, 
e faço executor. P<~lacio do Hio de .!a:wiro em dez de 
Dczemloro de mil oitocentos cincocnta c hum , lrigcsimo 
da Indepcndcncia c do Impcrio. 

f.om n Ruhriea <lc Sua Magestadc o Imperador. 

/ 1ou/inn Jo.<é .'iom·e. <Ir Sousa. 
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COLLECÇ.W DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18M. 

'fOliO !A. PA.llTB 2. • SECÇÃO 90.• 

DECRETO N.' 886- de 15 de Dezembro de 1851. 

A11torisa o Credito supplemelltnr de 820.130:f!l612r8s, f"U!' 
as despezas da llepartirão da itlarit!l!a no exercicto de 
1850 -1851 em as rubricas Arse11aes, Forra Natal 
e ]!.'renflml'.,. 

Não sendo sufficientes os quantias designadas pelas 
leis numeros quinhentos cincocnta e cinco , c seiscen
tos vinte e sete de quinze de Junho do anuo passado, 
c dezeseis de Setembro ultimo, para fazer face ao de
fiei! , até agora verificado na Intendencia da Marinha da 
Córtc no exercício de mil oitocentos e cincoenta a mil 
oitocentos cincoenta c hum , em as rubricas Arsenaes, Força 
Naval c Eventnaes ; Hei por bem, Tendo ouvido o Con
selho de ~linistros , na conformidade do paragrapho se· 
gundo do Artigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta 
c nove de nove de Setembro de mil oitocentos e cin
coento , Autorisor o respectivo Ministro e Secretario d'Es· 
todo a despender mais nas mencionadas rubricas a quan
tia de oitocentos e vinte contos cento e trinta mil seis· 
centos e doze réis , corno credito snpplementnr, segundo . 
a Tabella , que com este baixa, assignada pelo mesmo 
~linistro; dm·endo em tempo opportuno dar-se conta deste 
augrnento de despeza ao Corpo Legislativo, para ser de
fonith·amente apprm•ado. Manoel Vieira Tosta, do ~leu 
Conselho , Ministro c Secretnrio d'F..slado dos Negocios da 
Alnrinha, o tenha assim entendido, e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
quinze de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e hum, 
h·igcsimo da Independencia c do Jmperio. 

Com :~ Hubrien de Sua ~lngcsl:ule o lrnpcradm·. 

Jlatwel Fieira Tosta. 
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Tabtlla , a que u n(ere o Decreto dura data , que all
torisa o C"redito 1Upple1111f114r , paro as ~.;as do e:urci
cio de 1850 -1851 em as rUbricas aba1xo designadas. 

s 11.' s 13.· s 22.• 

Arsenaes ...•••••••..•.•..•. 
Força Naval. ..•.•..••.•.•.• 
Despezas extrnordinarias e even-

tuaes ..•.•..•.........•• 

163.406~523 
519. 6~;UI735 

137. 080 ;UI 35! 

Palocio do Rio de Janeiro em 1 á tlc Dezembro de 
1851. -Manoel Vieira Tosta. 
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COLLEC</ÂO lllÍS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

t8ãt. 

10110 th. PARTE 2.• SECÇÃO 97.• 

BECRETO N.• 887- de 18 de Dezembro de 1851. 

t:owetle ao Conselheiro á Estado Caetano Maria lopu Gama, 
e ao Doutor Joaquim Jo.<é de Olirrira a autorisação, 
que pede111 , para a explorat;<io dos IIIÚttraes txisttntes 
110 Rio Grmlll<' 011 Araguaya, comprehendidos os a/flutn
"·' lauto ua Pt·oviucia de J[ato Grosso , como na de 
(;oya:. , e igualmente das minas de cobre nas margrns 
do 1/iu Jmmí . 

. <\ttendendo ao que Ale rcpresentáriio o Conselheiro 
d'Estado Caetano Maria Lopes Gama, e o Doutor Joaquim 
José de Olil·cira, pedindo autorisação para emprebender, 
por meio de h uma Companhia que tem procurado formar, 
a exploração dos mineraes existentes no Rio Grande, ou 
Araguaya , desde o ponto, em que elle atravessa o ca
minho de Goyaz a Cuyabá até suas cabeceiras, compre
hendidos os aflluentes tanto na Província de Mato Grosso, 
como na de Goyaz; e bem assim a das minas de cobre 
nos margens do ltio Jaurú; e Conformando-Me , por Minba 
immediata Resolução de treze do corrente, com o parecer 
da Secçao dos Negocias do Imperio do Conselho d'Estado, 
exarado em Consulta de quatro do dito mez: Hei por 
bem Conceder aos referidos Conselheiro d'Estado Caetano 
)laria Lopes Gama , c Doutor Joaquim José de Oliveira a 
autorisaçao que solicitao, sob as condições, que com este 
baixao , assignadas pelo Visconde de llont'alegre , Con
selheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negoeios do lmperio ; ficando 
reservadas as que mais convier estipular para serem en
corporadas no Contracto que, na lõrma do paragrapbo 
3. • do Art. 5.• da Lei de 18 de Outubro de 1833, se 
deve ceie brar. O mesmo Ministro e Secretario d'Estado assim 
0 tenhn entendido, e fuça executar. Palacio do Rio de 
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Janeiro em dezoito de Dezembro de mil oitocentos cin
toenta e bom, trigesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Viuond~ de Monl'al'9re. 

Comlirt1r.< n qne <e ,.,fel'c " IJt•t:l'tlo 1\'. • 887 desta data. 

1. • A empresa durará por espaço de trinta unnos con
tados do tempo em que começarem os primeiros traba
lhos nos rios e terras , de que trata o Decreto N. • 887 
desta data. 

2. • Á proporção que a Companhia for explorando cada 
hum dos rios, e terras, achando ouro, prata, ou quaes
quer outros metaes, requererá a concessão das datas mi
neraes , que julgar convenientes até o numero de cento 
e cincoenta, as quaes lhe serl!o dadas , medidas, e de
marcadas na fórma das Leis; e pagani o imposto de dois 
mil réis ora estabelecido por cada huma das datas para 
mineração do ouro; e o quinto de todos os outros me
Ines , na fórma da Ord. Li v. 2.• Til. 34 S 4. • 

3. • Ninguem poderá aproveitar-se dos trabalhos da Com
panhia , nem de qualquer modo perturba-los para minerar 
no espaço das datas, que IIm forem legalmente concedidas. 

4.• O ouro , e prata, que se extrahir, se apresentará 
á Thesouraria Geral da Província para a veriflcaçao do 
seu peso, o qual será declarado em Cautelas ou Guias 
expedidas pela dita Thesouraria , huma das quaes será en
tregue ao Agente da Companhia , e a ou Ira rcmettida no 
Thesouro Publico. 

5. • Cada remessa, que o dito Agente fizer á Caixa 
da Companhia nesta Cõrtc, será acompanhada por huma 
escolta de soldados daquella Província para segurança da 
porte pertencente á Fazenda Nacional , como se praticava 
antigamente com o direito dos quintos , obrigada porém 
a Companhia ás despezas de etapes , forragem, e ferra
gem das cavnlgadnras , e os de montada da escolta , tanto 
durante a vinda como a volta e mais quinze dias de es
tada na Côrte. 

6.• Feita á Companhia a entrega do ouro c prata as
sim conduzidos , será ella obrigada a apresenta-los no pri
meiro dia ulil na Casa da ~loeda da Côrte para ser con-
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ferenciado o seu peso, e deduzir-se ahi cinco por cento , 
em especie , da tolàlidade do mesmo ouro ou prata apre
sentados , para a Fazenda Nacional. 

7. • O cobre , c qualquer outro metal, que se estra
hir , será lambem apresentado, depois de fundido, á The
sourarla Geral da Província, para verificaçllo do seu peso, 
e pagamento do quinto, que será efreetuado com o mesmo 
metal, ou em dinheiro, pelo preço que tiver no mer
cado da Pro>·ineia , ficando colao livre á Companhia o dispor 
como lhe convier. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Dezembro de 
1851. - Visconde de JJfont'alegre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851. 

TOIIO 1&. PARTE 2.• SECÇÃO 98.• 

DECRETO N.• 888 - de 22 de Dezembro de 1851. 

Approra os Estatutos do Ranco da Província de Pe,.,.,.,.,. 
buco com algumas alterações. 

Attendendo ao que Me representou a Directoria do 
Banco da Província de Pernambuco. Hei por bem Ap
provar os seus Estatutos com as seguintes alterações : 

1. • No Art. 15 , no fim , llcao supprimidas as pala
vras - He prohibido o exame nas contas de depositos e 
registros de J.etras, que sú serão patentes á Com missão de 
exame. 

2. • Pela approvntão destes Estatutos se nao revoga a 
disposiçfio do Art. 10 do Decreto de 10 de Janeiro de 1849. 

Joaquim José Rodrigues Torres , do ~leu Conselho , 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario Estado dos Ne
gocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do The~~~~uro 
Nacional, assim o tenha entendido , e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro 
de mil oitocentos cincoenta c hum , trigesimo da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

T!'stalutn.< dn Rnnw rle l'crnam/nu;o. 

TITULO I. 

Do Banco. 

Art. 1." O Banco orgnnisado com o titulo de - Banco 
•le l'ernambuco- será de d<'posito P desrontu , r. poderá 
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vir a ser de emisstlo se para isso obtiver autorisação dos 
poderes do Estado. 

Art. 2. • O fundo capital do Banco será de mil contos 
de réis divididos em cinco mil acções de duzentos mil réis. 
Este fundo poderá ser elevado a dois mil contos por de
liberação da Assembléa Geral dos Acciooistas , e o Banco 
póde dar principio ás suas operações, logo que bojAo sub
scriplos duzentos e cincoenta contos de réis. 

Art. 3. • As entradas das acções que estiverem sub
scriptas até ao acto da·instaUação do Banco, serAo reali
sadas em tres pagamentos , sendo metade á vista , huma 
quarta parte a dois mezes, e outra quarta parte á quatro. 

Porém depois da installaçao do Banco a subscripçilo 
de acções será realisada á vista. 

Art. A. • lfe permittida a subscripção de acções dentro 
dos limites de mil contos de réis até a epoca em que 
tiver lugar o primeiro dividendo do Banco , mas se até 
essa data nao se acharem subscriptas todas as cinco mil 
acções nAo serao admittidas mais assignatoras sem delibe
raçao da Assembléa geral dos Accionistas, sob propostas 
da Direcçao , sendo nesse caso cada acçio que ~ , 
vendida pelo preço corrente na Praça. 

Art. 5.• Os remissos na realisaçao da primeira en
trada, Art. 3. •, perdem o direito de Accionistas ; aqueDes 
porém que , tendo veri6cado a primeira prestaç&o deixa
rem de verificar algumas das outras , com que mais devao 
entrar, nAo perceberao dividendo algum da parte já en
trada, em quanto a nao veriHcarem. Quando porém a 
veri6cação tiver lugar dentro do decurso do semestre so
mente se lhe contarao os dividendos do semestre imme
diatamente seguinte. 

Art. 6. • O Banco durará 15 annos , contados da data 
de sua installaçao. Findo este prazo, poderá ser proro
gada a sua duraçao, por determinaçao da Assembléa geral 
dos Accionistas. 

Art. 7. • O Banco poderá ser dissolvido por delibe
raçao de sua Assembléa geral mesmo antes de findarem 
os 15 annos marcados no Art. 6. • , se se conhecer que 
a sua continuaçao be prejudicial. 

Art. 8. • O Banco será dissolvido de facto , e entrará 
em liquidaçao logo que tiver solTrido prejuízos qne tenhao 
absorvido o seu fundo de reserva , e I O por cento do seu 
capital elTeclivo. 
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TITUI.O 11 . 

Dos Accionistas 

Art. 9. • O Banco considera seu Accionista toda a 
pessoa, Corporaçao , ou A.ssociaçlo que )lOI!Suir acções , aeja 
como primeiro proprietnrio, seja como cessionario , com 
tanto que neste ultimo caso a~ acções estejao completa
mente averbadas no livro dos registros. O averbamento 
para ter lugar a transferencin será feito á vista das acções, 
e das partes contratantes por si , on por seus Procurado
res , sem que haja endosso na apolice. 

Art. 10. Os Accionistas nAo respondem por mais do 
que o valor das suas acções , as quaes podem ser ven
didas, cedidas , hypothecadas , doados , legadas, ou por 
qualquer modo transferidas na fórma do Artigo antece
dente , mas o seu capital nao poderá ser retirado antes 
da extinç&o do Banco. . 

Art. 11. No caso de se justificar perante a Direcçlo, 
perda , ou extravio de qualquer acçlo, entregar-se-lia ao 
Accionista humn nova apolice , prestando elle as devidas 
garantias. 

Art. 12. Os Accionistas de ã on mais acções silo os 
habilitados para votar em Assembléa geral , · e para exer
cerem os cargos de Presidente e Secretario da mesma As
semhléa, e membros da Commissllo de exame. Somente 
os Accio~t,s de 25 ou mais ncções , podemo ser eleitos 
Directores.' · 

Art. 13. Os Accionistas terao a preferencia aos em
pregos. 

Art. U. Havendo Accionistas com firmas sociaes ; 
podemo . todos os socios que as representem assistir e dis
cutir nas reuniões da Assembléa geral dos Accionistas , 
votando porém hum só. 

Art. 15. He permittido aos Accionistas depois de 
conclui~a a revisllo pela commissllo de exame, verificar o 
balançÓ á vista dos livros que lhes estamo para isso pa
tentes por Ires dias , sem com tudo poder-se extrahir 
copias. He prohibido o exame nas contas de depositas e 
registros das letras, qne só sem o presentes á Commissao 
de exame. 
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TITULo IJI. 

Da Asmnblla geral. 

Art. 16. A totalidade dos Accionistas será representada 
pela Assembléa geral. 

Art. 17. Formará Assembléa geral a reunião legal
mente convocada (Art. 18 e 23) dos Accionistas de 5 ou 
mais acções. 

Os de menor numero de acções poderio assistir ás 
deliberações e discutir, mas nao votar. ' , 

Art. 18. A convocação da Assembléa geral terá lugar 
por convite da Direcçao, em edital firmado pelo Presidente 
e pelo Secretario da mesma Assembléa geral, affindo á 
porta do Banco e na Praça do Commereio , e publicado 
Ires diiTerentes vezes em os jornaes de maior publicidade . 

. lrt. 19. Chegado o dia e hora marcados para reu
niilo da Assembléa geral, esta se julgará constituida com 
os Accionistas presentes (Art. 17) que tomarllo decisões 
por maioria absoluta de votos. 

Com tudo nenhuma deliberação poderá ser tomada 
na primeira convocação nao se achando reunidos; pelo 
menos tontos Accionistas quantos representem dois terços 
do capital eiTcctivo do Banco , inclusive os que se apre
sentarem por procuraçao. 

Art. 20. Quando a Assembléa geral nAo poder deli
berar por falta de votos sufficientes , será feita novo con
vocaçAo com as formalidades marcadas no Art. 18, com 
o declaroç.'lo do motivo da nova reunlilo, e nesta se to
morAo as decisões com qualquer numero de votos pre-
sentes. , 

Art. 21. As deliberações tendentes a augmenlar o 
fundo do Banco , e decretar sua dissolução antes de 15 
annos, a prorogar sua duração, e a reformar os presentes 
Estatutos, só poderão ser tomadas quando em Assembléo 
geral se reunirem votos concordes de tantos Accionistas , 
quantos representem a maioria absoluta do capital éll'ectivo 
do Banco. 

Art. 22. As reuniões extraordinarias terao lugar quan
do a DirecÇllo as convocar por occurreocia de casos , para 
eujn dceisao ella se n811 julgue competente, e quando lhe 
fiw isso requerido em representaçao individuallhenlc •~-
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•lgnada por Accionislas que vossuao pelo menos humn lerça 
parte do capilal eft'eclivo do Banco. 

Em ,·irtude de taes representações de1·erá a llirccçao 
c·onvocar a Asscmbléa geral dentro dos oito dias uleis que 
>e seguirem as da entrega , e que serlo contados da data 
qne nellas hom·er inscripto o Secretario do Banco , depois 
ele tet· averiguado e reconhecido a sua legalidade, quanto 
á porçao do capilul, •ltte tlc,vem compreheoder. 

Art. 23. Se oito dias depois de huma tal rept'CSen
taçao (Art. 22) a Direcçilo nilo houver convocado a Assem
bléa geral, poderao os requerentes faze·lo por annuncios 
publieos , por todos assignados com a designação do nu
mero de acções de cada hum , e declarando nao ler sido 
attendida a sua exigencia pela Direcçao. 

Art. 2\. As Assembléas geraes, reunidas na fórma 
do Artigo antecedente, só poder8o tomar decisões reunindo 
os votos requeridos no Art. 21 ; e nao poderio amiUir 
discussno alguma alheia ao ohj•·clo da convocaçao. Podem 
l'OlD tudo nellas apresentar-se qnaesquer indicações para serem 
decididas na primeira reuni1lo ordinaria. 

Art. 2:>. A ,\ssembléa geral terá ltum Presidente e 
dois Secreta rios, lodos eleitos annualmente na Secçao de 
31 de Julho por maioria relativa de votos, em escrutloio 
secreto, e em huma só lista , d'entre os Accionistas que 
tem votos ; se este dia for impedido terá lugar a eleifio 
no que opporlunamenle se seguir. 

Art. 26. Havendo impedimento do Presidente e Se· 
cretarios, serão substituídos : o Presidente pelo primeiro 
Secretario, este pelo segundo , e este pelo immedlato em 
votos, até a primeira reunião de Assembl{·a geral , em 
que terá Jogar a clei~ao do que faltar. 

Art. ~. Pertence ao !'residente abrir e fechar as 
sessões, conceder a palavra, manter a boa ordrm e regu
laridade nas discussões, e fazer executar as resoluções da 
Assembléa geral. A nenbnm Acciooista be permiUido , 
mesmo para explicar-se , fallar mais de duas vezes sobre 
o mesmo assumpto : exceptuao-se a Direcçao c a CommisaAo 
de exame, que, por hum de seu.~ membros, poderio res
JIOnder ás interpellações que lhe forem dirigidas. 

Art. 28. Pertence aos Sccretarios lerem , e repetirem 
as leituras quando o Presidente o determinar, redigir as 
acta~ , npnrar os \'olo~ romo exrn1tailore!" , e fnz<'rern a cor-
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respondeocia e o expediente, que deverá ser assign&do 
pelo Presidente e primeiro Secretario. 

Art. 29. Na primeira reuniio da Assembléa geral , 
c Jogo depois de eleita a Mesa , se procederá á nomeaçlo 
por escrutioio secreto, e á maioria .relativa de votos , de 
Ires membros habilitados , na fórma do Art. J7 , para 
formar a Commissao de exame, que deverá servir até a 
~~eguinte reuniao ordinaria da Assembléa geral, em que 
será rcnomda. Occorrendo no intenallo o Impedimento 
de algum membro será substituído pelo immediato em 
votos. 

ArL 30. As reuniões ordinarias da Assembléa geral 
terao lugar em 31 de Janeiro e 31 de Julho de cada anno , 
nas quacs a Direrçao apre~~entará os balanços semestraes 
do Banco , fechados em 31 de Dezembro e 30 de Junho, 
e a Commissão de exame o relatorio do estado do mesmo 
Banco. A' vista dos ditos balanços e relalorio a Assembléa 
discutirá , c pronunciará o seu juizo sobre contas as Ad
ministração. 

Art. 31. Na Assembléa geral de 31 de Julho de
pois de discutido o relatorio da Commiaslio de . exame , terá 
lugar por escrutínio secreto, e ú maioria absoluta de votos, 
a eleiçao do nora Direcçao , podendo ser reeleitos os 
membros anteriormente nomeados, c em caso nenhum dei
xarao de ser reeleitos Ires dos mesmos Direclores. Para 
este Om se procederá , primeiramente á reeleiçlo dos Ires, 
d'enlre os sete existentes , c depois seguir-se-ha a eleiçao 
dos quatro que faltao. 

Em seguida proceder-se-ha á elciçllo da Mesa e Com
missao de exame, que tem de servir no anuo seguinte, 
pela fórma marcada nos Arts. 23 e 29. 

Art 32. Pertence á Assembléu geral Oxar os orde
nados aos Empregados, e nomear o Gerente sobre proposta 
da Direcçao. 

Art. 33. Depois de approvados pela Assembléa geral 
os presentes Estatutos, só ella poderá altera-los, do modo 
que marca o Art. 21 , mas qualquer innovaçlo nunca 
terá lugar na sessao em que for proposta. 
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TITULO 1\'. 

Da Commiuão de Ea:am~. 

Art. 3A. A CommissAo de eu- , logo que ror con
vidada pela Direcçao {Art. 30) deverA examinar escrupula
~ameote o estado da escripturaçAo da caixa, da corres
pondencla e comportamento dos Empregados , llscalisando 
os presentes Estatutos, e se os deeislies da Assembléa geral 
tem sido restrictamente executadas , para o qae todo o 
estabelecimento lbe será franqueado, e o Dirccç•o lhe danl 
todos os esclilreeimentos que forem exigidos. O exame 
deve terminar Ires dias antes do reuniao da Assembléa 
seral. 

Art. 35. Concluído o exame, a Commissao fará hum 
relatorio circumstanciado, no qual emittirá sua opinilo 
sobre o estado do Banco , c maneira por que tiver sido 
administrado; 

Este relotorio será registrado em o livro da netas da 
Assembléa geral , e impresso com o balanço , para serem 
distribuídos pelos Accionistas. 

TITULO \". 

Da I"O(llfÜO. 

Art. 36. Os votos em Assembléa geral ser4o con
tados da maneira seguinte : 

De 5 até 50 ncções , hum voto por cada 5 ncções. 
Aos Accionistns de maior numero contar-se-ha mais hum 

voto por cada cincoento nno podendo todavia nenhum Ac
cionista ter mais de doze votos, qualquer que seja o nu
mero de acções que represente. 

Art. 37. Os Accionistos ausentes ou impedidos po
derAo ser representa<los em Assembléa geral por hnm Pro
curador lambem Accionista , e este alêm dos seus votos , 
nunca poderá ter mais que doze , qualquer que for o nu
mero de acções, ou Accionistas por qne represente como 
Procurador: e quando seja de mais de hum Accionista 
englobar-se-hlo os votos de todos os constituintes, seguin
do-se na votaçAo a regra do Art. 36. 

Art. 38. Nenhum Accionista terá direito a votar em 
Assembléa geral por ocções que nao tenhAo sido derida, 
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mente registrado• nu livro do Banco , pelo menos doit 
mezes antes da rennifto ; e1ceptuao-sc as transfcrencias por 
lleràn(a~. 

TITULO VI. 

Da Direcção. 

Art. 39. O Banco será dirigido por hum Conselho de 
~ele membros, e administrado por bom Gerente. 

Art. 40. 8ao attribnitões da Direcção : . 
t. • Organisar o Regimento interno do Baneo, que es

tabelecerá o modo pratico de se elfectuarem as operações , 
e marcará os deveres que competem a cada Empregado , 
bem como os ordenados que deverao perceber , o as Dan
ças que devem preJtar. Este Regimento entrará loge em 
e~ecn~ao , ficando todavia dependente da approvaçao de6Ri
liva do Assembléa geral dos Accionistas na sua primeira 
reunião. 

2. • Propor o Gerente, de que trata o Art. 39, c bem 
assim Hscalisar n maneira por que o mesmo desempenha 
os deveres , qne lhe são incumbidos , nomear-lhe substi
tuto durante impedimento temporario, suspende-lo e mesmo 
demitti-lo do eterririo de suas func~ões , o que porém só 
11oderá ser decidido em reuniDo da Direcção , estando pre
sentes to~os os membros, convocando-se snpplentes , se 
algum estiver impedido. 

3. • Escolher e demittir, sob proposta do t<erente, os 
Empregados do Banco . 

.t.. • Propor á A."-'!lmbléa geral dos Accionistas, as al
terações addições ou suppressões que for necessario fazer 
aos Estatutos para que obtenhao approvação do Governo. 

5. • Promover por todos os modos a prosperidade do 
Estabelecimento solicitando mesmo dos Poderes do•íFA!lldo 
os melhoramentos que houverem mister as I.eis dó paiz 
para melhor assegurar as operações do Banco, bem como 
procurar obter privilegios e immunidades a que o mesmo 
possa aspirar. 

6. • l'inalmente , velar na pontual exeeuçao dos Esta
In! os e Regimento interno do Banco. 

,\rt. 41. Dois Directores entrarao de semana por sen 
turno para tomarem conhecimento dos negoeios e resol
lrrcm, ouvindo o Ge~nle, licerca das operações diarlas. 

Art. 'o2. O• nirectores devem ser Arcionistas pell) 
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menos de vinte e cinco ncçõcs (.\rt. b!) e scroo eleitos 
nnnualmente pela Assembléa geral em 31 de Julho; e•
<'Cptulo-se os primeiros sele nomeados, que por motivos 
de terem de organisar o Banco e pó-lo em regular anda
mento só serao renovados na fórma do Art. 31 , se na 
epoca da primeira eleiçlo ordinaria em 31 de Julho tive
rem servido pelo menos no•·e mezes ; aliás serao conser
vados até a seguinte epoca ele eleições. 

,\rt. 43. Os Directnrcs serao obrigados a conservar 
em deposito no Banco 2:; a<'ções de que sejao proprieta
ricis, das quaes nao poderão dispor durante o tempo que 
servirem. 

Art. 4.~. A Direcção nomeará annualmente d'entre os 
seus membros hum Presidente e hum Secretario , e este 
l'SCrcverá circumstanciadamente os trabalhos e decisões da 
Direcçao em hum livro de actas que serao assignadas por 
lodos os membros presentes. 

:\rt. A;J. Jla\·criÍ reunião ordinarin tln Oirecç,an huma 
vez por ~emana , e í!droonliuaria quando clla julgar ne
cessario, ou quando for coumcada pelos Directores de 
~cmonn. 

Art. 1o6. Pertence á Direcçiio a inteira administração 
dos fotmlos do Banco , que regerá cingindo-se aos presentes 
F.statutos, c ao Regulamento que houver de organisar. 

Art. .47. Em todas deliberações da Direeçao decidir
sc-bao os negocios á pluralidade de votos Se nao esti
verem presentes todos os membros serao nccessarios quatro 
Directores conformes para tornar valiosa a deliberaçao. Os 
membros vencidos poderao declarar seu voto na acta. 

Art. 48. As ordens, correspondencias e rcsolntões 
importantes scrfio assignadns, em nome da llirccçao, pelo 
oeu Presidente e Secretario, c os objcctos do expediente ; 
tudo quanto se expedir ficará registrado. 

Art. 49. Os Directorcs c mais Empregados do Banco 
&erAo individualmente responsaveis quando inrringirem os 
F.statutos, c o Regulamento interno, ou commctlcrem quaes
quer abusos. 

Art. 50. Quando algum dos Directorcs se achar im
pedido de servir por mais de hum mez, a Dirccçao , por 
meio de seu Presidente e Secretario, chamará substituto 
pora servir durante o impedimento, regulando-se pela ordem 
dos mais votados. Em quanto porfun existirem quatro Di
rectorcs em exercido, na o lerá lugar n mbstituiçno , ~nh•n 
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occorrendo negocio urgente em que sejAo precisos quatro 
,·otos conformes (Art. 47) , no qual caso serlo chamados 
os substitutos. 

Art. á I. A Directlo logo que estejAo conclnidos os 
balan~'OS semestraes de 30 de Junho e 31 de Dezembro, 
(o que n4o deverá exceder de 15 de Julho e 15 de Ja
neiro) o participará aos Ires membros da Commil!l!io de 
exame paro virem verificar o estado do Banco nos inter
vallos de 15 a 26 de Julho e 15 a 26 de Janeiro. 

Art. 52. 8ao deveres do Gerente : 
I. • Etecutar as ordens da Direcçao , relativos á eucta 

observancia dos Estatutos e do llegimento interno do Banco . 
. 1. • Realisar, com assistencia c sancçao do Hirector que 

esti•·er de servico, as operacões autorisadas pelo Til. 7. • dos 
F.statutos. 

3. • Representar á DirectDo sobre quaesquer estorvos ou 
inconvenientes que possilo occoner na marcha das opera
cões do Banco, propondo os meios de os remediar. 

4. • Propor á Direcção os Empregados que forem pre
cisos para o prompto andamento do etpediente do Banco. 

5. • Couservar rigorosamente em dia a escripturaç4o do 
Banco , bem como •·elar na conducta de todos os Empre
gados do mesmo , propondo a demissão dos que delinqui
rcm, ou forem menos aptos, bem como as grati6cações 
que se dcvno dar aos que zelosamente desempenharem os 
deveres de que forem incumbidos. 

6. • Etpedir a correspondencia que exija o expediente 
ordinario do Banco, que será rubricada ou assignoda tamoom 
pelos Dircctores que estiverem de semana. 

Art. 53. O Gerente terá o seu cargo a Thcsouraria 
do Banco , e poderá nomear sob sua responsabilidade os 
Fieis , de que necessitar. Os fundos , que nAo estiverem 
em giro serao guardados em hum cofre separado fechado 
com Ires chaves diiTerentes, que scrao guardadas, huma 
pelo Gerente, c as outras por cada hum dos Directores de 
semana , os quaes serRo obrigados a veri6car as quantias 
existentes no dia em que entrarem de serviço. ' ·· 

Art. M. O Gerente terá , em compensaçiio de seu 
trabalho e responsabilidade , assim como para retribuir o 
•eu Fiel, ou Fieis , lmma commissAo de á por cento depois 
de retirado o fundo de reserva sobre os lucros líquidos. 

O ~ervit<J dos membros da Direcçjlo será gratuito; 
. .\ri. áS. O Gerente nao póde negociai" por conta 
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propria , ou empregar-se em qualquer outro seniço durante 
o tempo em que exercer esse cargo. 

TITULO VIl. 

Das oper~s do Banco. 

Art. 56. As operações do Banco serlio os seguintes : 
§ t. • Descontar letras de cambio, e da terra , que ti

verem pelo menos duas firmas de reconhecido credito , das 
quaes , homa , em todo o caso , será de pessoa residente 
nesta Cidade , e conhecida pelos Direclores. 

§ 2. • Descontar bilhetes da Alfandega e quaesquer ou
tros títulos do Governo, pngaveis em prazo fixo. 

§ 3. • Emprestar dinheiros sobre penhores de ouro , prata 
e brilhantes, mediante as cautelas marcadas nos Arts. 59 
e 63. 

§ 4. • Emprestar sobre Apolices da Divida Publica da 
Companhia do Beberibe, e de outra qualquer acreditada , 
e sobre as acções do prot>rio llnnco , nao excedendo de 60 
a 70 por cem do valor que tiverem estas nos mercados , 
pela fórmo que convier á DirecçOo. 

§ 5. • Emprestar por meio de letras até Ires mezes im
prorogaveis , robre generos nao corruptíveis , depositados 
nos armozens Alfandegados, quantias nlo excedentes a dois 
terços do . valor que tiverem no mercado. 

§ 6. • Receber gratuitamente dinheiros de quaesquer 
pessoas para lhes abrir contas correntes, e veriOcar os 
respectivos pagamentos, e transferencias por meio de cau
telas cortados dos talões que dnvem existio· no Banco , com 
a nssignatura do propriclario na tarja , com tanto que 
toes cautelas nao sejao de quantia menos de cem mil réis. 

§ 7. • Receber em deposito ouro , prata , joias e títulos 
de valor, mediante n commissao de hum por cento, a 
qual se repetirá cada vez que exceder a hum anno o tempo 
do deposito. Exceptuao-os qunesquer títulos do Banco que 
se guardarao gratuitamente. 

§ 8. • Cobrar por conta de terceiros, quaesqoer valores 
e fazer delles remessa em dinheiro ou letras , mediante 
a commissao do estylo. 

§ 9.• Encarregar-se, no Praça, da cobrança de letras 
pertencentes a indivíduos que já tenhao conta aberta, me
diante a commissao de '/; por cento. 
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S lO. Receber, em quanto convier, dinheiro a juro, 
que nao excedo de 6 por cento ao anuo , a prazo Oxo 
nao menor d.e 6 me~cs, c por quantia maior de cem mil 
r·éis inclusive. 

§ j I. Emillir letras e vales , com tanto que o prazo 
nao seja menor de cinco dias , nem a quantia menor de 
cem mil réis, nao podendo jámais a sommo em circula
ç.1o etceder o 50 por cento do fundo eiTectívo do Banco. 

Art. 57. O preço do desconto dos letras de terra e 
de cambio será ll~odo semanalmente pela Direcçao, e affi
xado á porto do Banco. 

Art. 58. Ncmhum• tronsacç~o poderá ser feita senao 
flOr meio de letra a prazo nao maior de 6 mezes, com 
11 declaraçao de 1·encer o juro de 18 por cento ao anno, 
por todo o tempo <JUC exceder ao do vencimento até real 
embolso. 

Art. 59. Se em qualquer letra oiTcrecida a desconto, 
1 icr a firma de algum dos Directores, n4o se contará no 
numero das exigidas para garantia, e nembuma letra será 
descontada, trazendo a Ormo de algum dos J)irectorcs de 
serviço. 

Art. 60. Se qualquer letra proveniente de cmprcs
timo sobre penhores, nao for paga ou resgatada no ven
cimento , far-se-ha venda dclles &m leil4o mercantil , pro
c ... dendo unnuncio de oito dias affixados na porta do Es
tabelecimento e publicado em jornaes: podendo com tudo 
seu dono resgato-los até o momento de começar o leilao, 
pagando as despezas que tiver occasionado. 

Art. 61. Fica ao prudente arbítrio da Direcçao taxar 
os limites do quantitativo para responsabilidade de cada 
firma, seja como originario devedor , seja como garante, 
nao se comprehcndendo nesse arbítrio os emprcstimos fei
tos sobre penhores. 

Art. 62. As letras c títulos a cobrar por conta de 
terceiros, que nao forem pontualmente pagoa, serao en
tregues a seus donos , depois de feito o protesto a respeito 
dos que delle carecerem. Em nembum caso o Banco se 
encarregará de questões judiciaes, estranhas, assim como 
nao responderá por engano de vencimentos , provenientes 
de rotas erradas nos mesmos documentos. 
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Do.• prnllores. 

Art. 63. Os emprestimos sobre penhores lle ouro, 
prata e joias, terao lugar quando os que os oiTerererem 
apresentarem a avaliaçao dos Contrastes approvados pela 
Direcçao, c alc'm disso mostrarem que os penhm·es sao 
seus , «~ que esl<lo lines de lodo c fJimltJner nnu~ on en
t'tll'gos : dt•lcndo assignar termo de rcsponsrbilidodc , nesta 
4:idadc, c de obrignção de H' sujeitarem ás disposirõcs dos 
Estatutos, ordeus c usos du IJanco . 

.\l't. 6\.. O ,,razo sobre penhores não cxt·cdcl'á a seis 
mezes, mas poderá ser reformado. A quantia fJUC se em
·prcstar sobre penhores de ouro ou prata, nao t~xecdcrá n 
··/~, e sniH'e joias a 1 /~ do \'alor dado pelos Contrastes. 

A ri. 65. Quanuo se oflercça em penhor, gcneros ar
mazenados em deposilos Alfandegados , o Banco exigirá da 
pnrte buma oruem para que os Administrauores lias C8Sl" 
de dcpositos, os ponhflo á sw1 rli~po!oõi~·iio, a qnul JOC mau
tlan.í ln~n n•rilit·ar. 

Art'. HU. .\ n~ntla do~ (JCnhon~s tlc qnaiiJIICr natnrc
:m, para ~olução de letras lcncic.l.ns, será feito em leilão 
mercantil , na fórma do estylo, em presença de hum dos 
llirectorcs do Banr.o; e liquitlada a conta das despezas de 
leilão, juros Ycnddos c commiss..1.o de 1 por cento • se t!U

~rc•gar/t n saldo, f-ie o houn•r a quem pcrlrnt'fW. 

}Jns h•lra.'i t• l'a/n;:_ 

,\ rt.. G7. As letras OH \'lJics que o nancn c•miltír nilo 
sPniu tlt~ \'alor mennr ele f'em mil rl~is p:1gnlcis ;Í ,·bta • t~ se
rão pussrulos pela HirceçiJo n'JH'Cscnlutla pelo ))ircdor de 
semana c Gerente, c rubricmlos pelo Presidenlc c Secre
tario da Direcção a rcsponsabiliuadc destes vales será 
toda do Banco, e não dos portadores ou enuossatlorcs , 

tfUC nemhuma terno, salvo se a qnizerem tomar c cxprcs
s;lmente o declararem. 

Art. 68. O vales serão pagos no Banco em moeda 
•·orrente nacional , apenas forem apresentados. Nenhuma 
cmissao. porém se fará. sem que seja autorisorla fl"la m
rccçllo , do que se lanará acta , flesignnndo n somma ;1 

·•mittir, c a qnali<l•rlc olos lilnlns. 
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TITUJ.O \"111, 

Dos dividendos c fimdas de reserva. 

Art. 69. Haverá hum balanço todos os 6 mezes , 
<JUe será fechado em 30 de Junho e 31 de Dezembro , 
ambos npresentados impreterivelmente á Assembléa geral, 
em suas rcuni<ies ordinarios (Art. 30). 

Art. 70. Do lucro liquido de cada semestre se dc
tluzirilo 6 por cento para fundo de reserva, e o resto será 
o lucro de que se fará dividendo nos mezes de Janeiro 
c Julho. 

Art. 71. A debito do fundo de reserva serão levadas 
,;, tlhi<las, <tlle forem reputadas inteiramente perdidas. 

Art. í2. Na dissolução do Banco, o fundo de reserva 
qnc honrer, scni accnmulado ao capital, e dividido pelos 
A.ccionistns cxi!oifenfcs; , prnrorrinnalm('nlc ao nnmcro de !o\lllls 
llCÇÜCS. 

·rrrrJ.o IX. 

Art. 73. U fnllccimento do Accionista nao obrigar1í 
n liquidar o Banco: os seus herdeiros ou representantes 
não poderão de fôrma alguma pôr embaraço ao andamento 
<las operações do mesmo Banco , c só terao direito ú pcr
cepçilo dos dividendos, c á transferencia de suas acções, 
se lhes convier. 

Mt. n. A Dirccção procurará sempre ultimar por 
meio de Arbitros as contestações, que 1e possa o suscitar 
durante a sua administraçiio. 

Art. 75. O Banco poderá requerer dos Poderes Polí
ticos <JUacsqucr privitcgios, ou medidos favoraveis ao cre
dito , segurança c prosperidade do Estabelecimento; c par
ticularmente requererá que as acções ou fundos do Banco 
pertencentes a estrangeiros, sejao em qoaesquer casos , 
mesmo nos de guerra, tao inviolaveis como os dos na
cionaes. 

Art. 76. O Banco não poderá negociar por sua con
ta , em mercadorias ou bens de raiz, e quando os venha 
a adquirir, por tracto com os seus devedores, execuções 
ou adjudicações , deverá vende-los no menor prazo possível. 
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Art. 77. O Banco poderá comprar c possuir os l~li
Ocios que forem necessarios para seu Estabelecimento. 

Art. 78. As operações do Banco, e especialmente as 
que disserem respeito a particulares , s3o objeclos de se
gredo para os seus Empregados. Aquelle que o revelar 
será reprehendido, se da revleaçao nAo resultar damno. 
Se resullar será c<pulso. 

Art. 79. Toda a pessoa qnc fallnr á boa fé nos seus 
Irados com o Banco , Hcarú exdnida de negociar com ellc 
dirccta on indirectamente. 

Art. 80. Havendo Ires dias santos successivos , em 
hnm dcllcs , irá hum dos Dircctores com o Gerente c Por
teiro fazer a visita interna c etlerna do F.stabelecimento, 
para verificar se ha motivo de desconfiança que exija pro
litlencia. 

Art. 81. A Dirccçao fica antorisada pelos presentes 
f:.statulos a demandar e ser demandada , c a exercer com 
livre e geral administraçao, plenos c positivos JlOderes 
comprt'hcnditlos c outorgados lntlns. c Sf•m fP!-'erva de ai~ 
g11m, mt•smn os poderes em c·au~a prc•pria. 

Art. 82. As pessoas qnú contrnctat·cm com o nanco, 
pagarao a taxa do sello dos títulos por que constarem. 

Art. 83. Ao Banco competirá o direito de accionar 
seus devedores, e obriga-los , no fóro do contracto , sendo 
sufficiente para comprovar este direito, o lugar da data 
dos títulos. 

TITULO X. 

Di.'iposiçíir.'i ln11Mitoria.-.. 

Fic.a a Dircctoria aulorh~acla para requerer no Governo 
Imperial a approvaç!io dos j>rc,entcs l:statutos e hum bc
neplacito para a installaçAo do Banco , bem corno pnrn vc
riftca-la, logo que esta possa ter lugar regularmente. 
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IIEt.:IIETO N." 88!)- de 22 de llezcmbro de 1851. 

.luturi.<t! t/11 Jl inisti'O e Secretario d' Eslado dos lfegot:ios tlft 
Justirrt a despender por conta do exercício de 1850-1851, 
1111ti.• a quantia de 6.822;:!>198 réis, corn a Secretaria 
d'/:'sttldu. 

~rm ~emlo sullicicnlc a quantia ,·otnda no paragraphn 
primeiro elo Artigo terceiro da Lei de Orramento proxima
llH'!IIe linda parn as despezas com a Secretaria d'Eslatlo, 
llt•i (HH' hem , de conformidade com o parngrapho segundo 
do Artigo quarto da tci numero I)Uinhcutos oilentn c nn
,·c· , ele no,·c de Sctcmhro de mil oitocentos c cincocllhl ; 
~· TPrHio mnido o fon!'clho de ~linistro~, Antorisnr o ~li
ubtm (' ~t'Crelario d'Estndo dns Nt•godo~ da .Jusli\'3 , a 
,lc·~rwwl<•r, nh\m da quantia lolmln , mais a de ~t·is contos 
oilon_•ntos ,·inlc e dois mil rcuto norcuta c nilu rt•i!õ, do 
fJIH! dm·á conta ao Corpo I.cgislatiyo pnra !'tT ddinilivn
IIII'IJ(e nppruvadn. 

Euschio tlc Queiroz Coilinho MllltO!'O C:mmm, 11,, l\Ieu 
( ·cm~cllm, Ministro c Sccrclnrio d'F...slndo dos Negrwios da 
.Jn~tit;a. assim o tenha cnlemlitlo, c fm;a t~:xceular. Pnln
do do llio de .Janeiro em ,·inlc c dois ele Jlczrmhro tie 
mil oilnf·enlos cincocula c hum , trige:-'Íillo clu ImiPpt~ll-· 
dc1wia ~~ tio lmpcrio. 

( ·mu a Huhrica de Sua )fagcstatlc o TmpPr:tdor. 



COLLI\CÇAO llAS Ll'IS llO IAII'EIUO UO BI\ASII •. 

T0\10 -Jfl. PARTE 2. • su:çÃo 9D. • 

lll:cllETO N."' 8!10- de 27 de llczembo·o de 1851. 

t'uuadt• fi lnmro l: . .'tYW!Jrli."ta de Sousa, .João .Uaria Col
la~·o de Jln!JaiiHir.tf, e Fl'f'dt•rico Au!Ju.otto de J~asconcello., 
...flmt•idtt J>rreira Cabral a autorisação , que pt•dem, tmra 
f,o.,-rrr • JUW meio de luwur Sociedade que f'ormárào • ns 
mino.~ de prata t' cobre nas l'rul'iuâas ele Siio Petlro e 
Santa Catlwriwt. 

Altc•tulcndo ao qne '1c rf'prl"scnt;Ínio ll"t~ncn Evangc
li:-la tlc~ ~uu!'a , .lu;io 'la ria Lollaf,.'H clt~ .\lag-alluks • n Fm
ilt•riro .\11;!11~11.1 ele ra!"t'Ollt'l'l!!IS .\lnwlclól PPn!ira Cahral' 
JH~tlindo lltllori:-:íl\'iin para lanar, por mcifJ ele h uma So
declade fJtW furmiÍnio, ns minas de pmta e cobre, de 
c1ue lircrcm conhcdmcnlo, c qne descobrirem nas Pm
"·incias de S;Jo Pctlro c Santa t:ntharina; e Conformando~ 
)Je por .i\linha immetliala Hcsuht«:iif) de vinte do cor1·ente, 
('OIII o parecer da Seqiiu ·dos Ncgocios do lmpcrio fio 
Conselho d'Estado, exarado em Consulta de dez do dito 
mez : Hei por hem Conceder aos l'cfcritlos Irenco :Evangc~ 
lisla de Sonsa, .loão Maria Collru;o de ~lagnlhães, e 1-.,rc~ 
tiPrkn Aug-n~to de Ya~conc·t'llos Alnwitla Pcrl•ira Cahra1, 
a autorisnt;fin que ~olkili1o, !'oh ns ''on;lit;iws, 111te com 
este bahão, assignadas pelo \·iscomlc de 1\loul'alegrc, Con
selheiro d'Es!ado, l'residcnlc do Conselho rle Ministros, 
)linislro e Secretario d'Es!udo dos Negocios do Imperio , 
•Jue assim o tenha eulenrlido , e faça executar. Palacio 
•lo llio tlt' Jaueiro em •·inte c sete de Dezembro de mil 
uitoccntos dn('Ol'nla e hum, trigcsimo du lntlcpenllcncia 
,, do Impcrio. 

t;_um a llniJI'ica ele Sna Jlngcslndc o lmpm·udor. 
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fomlirões a que se re{ere o Decreto N. • 890 desta data. 

I. • Fica concedido á Sociedade fo1·maola pelos Empresa
rios lreneo Evangelista de Sousa, Joao Maria Collaço de 
Magalhacs , c ~·rederico Augusto de Vasconcellos Almeida 
Pereira Cabral o prazo de cinco annos, contado da data do 
Contraetn 'l''e se ha de celebrar na conformidude do Ar
ligo ;;. • § 3.' da Lei de 8 de Outubro de U~:n, para 
dentro dclle poderem , livres da concorrencia de qualquer 
outros emprehendcdorcs, ou pretendentes, escolher c de
signar nas ProYincias de Siío Pedro e Santa Cntharina, 
us lugares, em que quizcrcm cslabclcrcr os trabalhos da 
lann das minas de prata e cobre. 

2. 3 UcsiHnatlus os lugares , nelles se lhes darão as da
tas, qnc requererem, não m:cedendo a eem em <'ada huma 
das l'ro,·incias referidas; sendo-lhes concedidas , medidas c 
tiPman·adas na IOrma das Leis. 

3." Nas datas , que assim lhes fot·cm concedidas pmle
rão minerar por cspilÇO de trinta unnos, contatlns de 
quando comerarem os trabalhos em cada huma dcllas, 
dentro dos cinco nnnos da 1.• ConditOo. 

\." Ningucm podcní aproveitar-se dos trabalhos da So
ciedade, nem de qnalque•· modo perturba-los para mine
rar no C!õpaço dns datas, que lhe forem legalmente con· 
l'Ctlillii!O. 

5." A prata , que se etlmhir, se apresentará á The
!\ournria Geral da Prm·incia para a verificac:ão do seu peso , 
n qual será declarado em Cautelas ou Guias expedidas 
pela dita Thesouraria , hnma das quaes será entregue ao 
Agente da Sociedade, c a outra remetti<la ao Thcsonro 
Nacionnl. 

6.' Cada remessa, que o dito Agente fizer á Caixa 
Social nesta Côrtc , será acompanhada por lmma escolta 
de soldados daquclla Província , até ser entregue na The
snnraria Geral della , para segurança da parte pertencente 
1Í Fa1.enda Nacional; c da Thesouraria será enviada para 
a C•\rte, com a mesma segurança c cautela , com que se 
faz a remessa dos dinheiros publioos ; obrigada por~m a 
Sociedade a todas as dcspezas da conducçao por terra e 
por mar, inclnitlas as de etapes, forragens, e ferragens 
dos animncs de cm·gn, e dos da montaria dn escolta du~ 
rnnlc a itla c volta c mais tre!' dias de estada na Capital 
!I" Pnninda. 
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7 .• Jlcila aos Socios a entrega da prata assim condu
zida, serão clles obrigados 11 apresenta-la no 1. • dia ntil 
na Coso do Moeda da C6rte para ser conferenciado o sen 
peso c deduzir-se ahi cinco por cento, em cspecic , da 
totalidade da mesma prata apresentada, para a l'azenda 
Nacional. 

8.• O cobre c qualquer outro meto!, que se extrahir 
será lambem apl'C!'cntado, (l1•pois de fundido, na 'l'hcson
raria Gcrnl Un Prm·incia , tmm Yerilicnc;ão do sen peso c 
pagamento do quinto, que ~cnl encctuatlo com o mesmo 
metal ou em dinheiro pelo prc~o que tircr no merendo 
da Prm·inria; ficando então linc á Soricdatlc o dispor 
dclle como lhe convier. 

l'alaeio do 1\io de Janeiro em 27 de Dezembro de 
1851.- J-i.w·omle de Jluul'alrgre. 
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COLLI\CI/i\0 liAS LEIS 110 IMI'ImiU 110 Jll\ASIL. 

i851. 

TO:UO H. PARTE 2.• SECÇÃO iOO.• 

IIEUIETO :'I." 8!11- de 2!1 de llczemloro de IR51. 

1M nora nrgani.~ar•io á Gual'da .~Yacional tio 1lluniri1Jio 
da (idadr dt• 1Ya:.ar,.th da l'rorinria da llahia. 

Allt•Tlllf•Jllln il Prnpn~fa nprescntada pelo l,reí<!idenle da 
l'rm indt~ •la H:lllit~, lll'i po1· hem Decretar o seguinte : 

,\rl. I." Fka n<•ndo uo Município da I idade de Na-
7:trdh hum Cnmm:uuln Superior de Guanlns :Xal'innaes, cnm
Jlrdwnt1PTHio Cfllatm Utllalhõcs de lul';mlaria, hnrn [S<Jun
clnln de Cll\'llllarin elo !'Cn'Í\'0 activo' c ltnm naté1lh;1o tln 
•In fPSI~I'HI 

S 1." O primf~iro c scgunt]o Batalhiio tení oilo Com
ranhins. •• lt•rceirn, o quarto, c o Batalhao da rcscn·a !'eis. 

Art. ':!.'' Os Batalhões de lnfantarin, c o Esquat.Jrão 
•I c ( ·mallnrin teriio as suas paradas uos lugares que lhes 
nu·em III(IITiHlos pelo Jlrcsidcnte Ua J•rm·inda' ua t·onliw
lllifladc tia tei. 

Iusehio de Queiroz Coitinbo Maltoso Camnra , tio ;\leu 
fou!'clho, l\liuistro c Scerctnrio U'J:stado dos N{'gocins da 
.Jus lira, assim o hmha entendido, t! ruça executar. J'nln
cio do Hiu dt~ .Janeiro t•m linh! c IIOH! de llt•zcmbro dt~ 
mil oitocentos cincocnta c hum , trigcsimo da Jmlel't'll
flPm·in c do lmperio. 

l'om a Rubrica de Sua )Jagcsladc o Imperador. 

Eusehin d~ Qurii'O: Co;tinlw Jlattmw ramaro. 
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DECRETO N.' 89!- de 29 de Dezembro de 1851. 

Crta oito Batalhõu de ltt(aHtaria , hum de Artilharia da 
Guarda Nacional do mTiço adiro, e doi.t do da re
seroa oo Cemmando Superior da Capital da Provimia 
da Bahia. 

Attcndendo á Proposta apresentado pelo Presidente da 
Província da Bahia; Hei por bem Decretar o segúinte : 

Art. 1.' Ficao creados no Commando Superior de 
Guardas Naciooaes da Capital da Província da Bahia oito 
Batalhões de Infantaria , hum de Artilhorin do scrvi~o acti
m , e dois do da reserva. 

S t. • O Batalhao de Artilharia , o primeiro , terceiro , 
sexto, setimo e oitavo de Infantaria terão seis Companhias, 
e oito o segundo, quarto , e quinto do serviço aclivo , 
primeiro e segundo do da reservo. 

Art. 2. • Os Batalhões terao as suos parados nos lu
gares que lhes forem marcados pelo !'residente do Proviu
cio na conformidade da Lei. 

Euschio de ljueiroz Cniíinho Mot.toso Comara, do Meu 
Consclbo , ~linistro e Secreta( o d'F..stado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha .entendido , e foça executar. Pola
cio do Rio de Janeiro em vi~te e nove de Dezembro de 
mil oitocentos cincoenta c hum , trigesimo da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngcstade o Imperador. 

Eusebio de Qu,!iro" Coitiulw lllaltoso famara. 

DECRETO N.• 893- de 29 de Dezembro de 1851. 

Dá nova organisação á Gttartla Nacional dos M11nicipios 
t1e Vi/la Nova , Capei/a, Propriá, e Porto da . 

Foll1a da J'rot•incia de Sergipe. 

Attendendo á Proposta apresentada pelo Presidente 
da Província de Sergipe; Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. • Fica creado na Cidade de Villa Nova hum 
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Commando Superior de Guardas Nacionaes, e outro 001 
MuniciJlios da Capella, Propriá e Porto da Folha. 

§ 1. • O primeiro Commando Superior comprehenderá 
dois Batalhões de Infantaria do seniço activo , com a nu
meraçllo de primeiro e segundo, sendo este de seis Com
panhias, e aquelle de oito , e hum Batalhao da resena 
de quatro Companhias. 

§ 2. • O Segundo Commando Superior será formado de 
Ires Batalhões de Infantaria de seis Companhias cada hum, 
com a numeraçllo de primeiro, segundo , e terceiro, e 
huma Secçllo de Batalhao de Infantaria de Ires Compa
nhias do seniço da reserva. 

Art. 2. • Os Batalhões terlo as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
vinda na conformidade da Lei. 

Eusebio de Queiroz Coitinho ~faltoso Camara , do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da 
Justiça , assim o tenha entendido , e faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em vinte e nove de Dezembro de 
mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da Independeo
eis e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Eu11bio d• QueiroJ Coitinho Maltolo Camara. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18M. 

TOMOU. PARTE 2.• SECÇÃO tOt,• 

DECRETO N.• 89ft -de 30 de Dezembro de 18õf. 

Orça a Receita , e fixa a Despe:m da lllustrissima Ca
mara do Mttnicipio da Côrte, para o anno munici

pal do 1. o de Janeiro a 31 de Dezembro de 1852. 

Em cumprimento do Art 23 da Lei N. o tOS de 26 
de Maio de 18lt0: Hei por bem Ordenar que se exe
cute pela maneira abaixo declarada, o Orçamento da 
Receita, e a fixação da Despeza da Camara do Munici
pio da Cdrte, para o anuo municiJlill do 1. • de Janeiro 
a 31 de Dezembro de 1852. 

CAPITULO J. 

Da Receita. 

Art. t. • He Orçada a Receita da Camara Munici
pal da COrte, para o anno a que este Decreto se refere , 
proveniente dos objectos constantes dos seguintes para
graphos na quantia de duzentos e sessenta contos sete
centos trjnta e seis mil réis. . . • . . . . . . 260. 736~000 

-------s t.• Imposto de Patente sobre o 
consumo d'aguardente •...• 62.000~000 

§ 2.• Dito sobre a importação de be-
s bidas espirituosas .•.•.•... 26.000~000 
s 3.• Dito de Policia ............. to .ltOO!IJ')Ooo 
s lt .• Novo imposto de seges , carros, 
s carroças, &:c ............. 18.100~000 

s 5.• Licença aos mascates ..•....• 800~000 
§ 6.· Foros de armazens .......... t.SOO,'t/)000 
s 7.• Ditos de tavei'Das ........... 1.000~000 
§ 8.• Ditos de quitandas .......... 72~000 

s 9.• Ditos de carros ............. 170-';)'000 



s 10.· s tt.· s 12.' 
s s 13.• 
s s 14.• 

s 15.• s 16 .• 

§ 17.' 

§ 18 .• 
§ 19.' 
s 20.' 
§ 21.' s 22.' 
§ 23.' s 2lJ.' 

s 25.' s 26.' s 27.' s 28.' s 29 .• s 30.' s 31 .• 
s 32.' 

§ 33.' 

~ 34.' 
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Ditos de carroças .•...•...•• 
Ditos de terrenos da Camara. 
Ditos de ditos de marinhas, e 

mangues ........ •"• ••..••• 
Arrendamentos de terrenos de 

tnarinbas ............... . 
Laudemios de terrenos da Ca-

• 

nuJra • .•..••.••.••..•..•. 
Laudemios de ditos de marinhas. 
Emolumentos de Alvaras de 

casas de negocio , e outras 
especies ................ . 

lndemnisaçiio por medições de 
trrrt~nos de marinhas ... .. . 

Arruações ................. . 
Ju1·os de Apolices .••.•.•••. 
Premi os de depositos. . •.• 
Rendimento de talhos. •••.•. 
Dito de aferições .......... . 
Dito da Praça do mercado •.. 
Gratificação para vender peixe 

pela Cidade ............. . 
Dita de naturalisação ...... . 
Dita de festividades .••......• 
Producto de genei'Os vendidos. 
Donativos ................ .. 
lllnltas policiaes ..••••.••••• 
Ditas de posturas ••••••••••• 
Restituições e reposições ••.•• 
Cobrança da divida activa, in-

clusive os foros vencidos •.• 
Rendimento do matadouro de 

Santa Luzia ••...••..•.••. 
Sobras do anuo findo, contado 

do L o de Outubro de 1850 
a 31 de Dezembro de 1851. 

(~APITULO U. 

Da Despeza. 

L600.tllOOO 
180.mooo 

2.000~000 

!.OOO,'ft)OOO 

9.000~000 
600<7!'000 

lJO. 000.~000 

50~000 
800.)1)000 
600.)1)000 
200,)t000 
160,')'])000 

8. 000-11'000 
28.000.tllOOO 

200,'ftl000 
6lJ,'ftl000 

lJOO.l'J)OOO 
lJO~OOO 

.tP 
3 . 200,'ftl000 

20. ooo;mooo 
200~000 

1.200-tPOOO 

16.000-tPOOO 

Art. 2. o Fica fixada a Despeza da Camara llluni
cipal da Côrte para o anno a que este Decreto se re-



fere, com os objectos designados nos seguintes paragra
Jlhos, ua quantia de duzentos sessenta contos setecentos 
trinta e seis mil réis................. 260. 736;tt!OOO 

S f.• Secl'elaria ...... .......... . 
S 2. • Contadoria ....•.......•..•. 
S 8. 0 Thcsout·aria, Procu•·adm·ia, e 

Agente .. .........•..•... 
S 6 .• Fiseacs, e Guardas Municitlaes 

da Cidade ......••.•...•. 
§ 5. • Commissão de obras ...••..• 
~ u.• Admgado ................ .. 
S 7.' Foi'Os de terrenos occupados 

pela Camaru ............. . 
§ S. • Matadouro de Santa Luzia ..• 
S 9. • Aberturas, e alargamentos de 

s 10." 
~ 11. o 

§ 12.· 

§ 13.• 

§ u.• 
§ tó.' 

§ to.• 
§ 17.' 

ruas .. ................. . 
Calçadas .•...•...•..•.•.•• 
A tel't·os, inclusi\·e as gratifica· 

cações de dmos Guardas en
carregados da conservação da 
estrada da Tijuca desde o 
Andarahy Pequeno até a Cas
cata , na importaricia de 
LAOO;n:,ooo réis .......... 

Pontes, inclusive a da praia 
dos Mineiros, auto risada por 
Portaria de 25 de Setembro 
de 1851 , e reedificação das 
existentes .••.•••••..•••.. 

Limpeza da Cidade, inclusive 
valias , e gratificações de dous 
Guardas das pontes de des
pejos na praia de D. Manoel, 
e Prainha .............. .. 

Desmoronamentos .•••••••••. 
Cáes , e repat·os dos da Impe

ratriz, praia dos Mineiros, e 
São Cht·istovão ..••••••••. 

Muralhas ................. . 
Reparos dos Proprios Munici

pacs , a salJCr: o Paço mu-

f0.100;tt!OOO 
7 too;mooo 

ó. 838;ttl800 

16. 860;tt!OOO 
5.017~600 
1.200,)'])000 

180;t;':OOO 
7.760~000 

.§.000~000 
7 5 . 000.)')':000 

f. ó . 000~000 

t5.000~000 

16.000~000 
t.aoo~ooo 

2 . 000.)')':000 
f. 400.)')':000 



s 18.• 

§ 19 .• 

§ 20.• 

§ 21.. 

§ 22.• s 23 .• 

§ 2/i •• 

s 25.• s 26.• 
§ 27.• 

§ 28.• 
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nicipal, matadouro de Santa 
Luzia, e Praça do mercado. 

Plantio de arvores na rua do 
Aterrado, e outros lugares, 
e conservação das existentes. 

Pagamento da divida passiva 
da Camara ..•..••.....••• 

Pagamento da dirida passiva , 
po·ocedente do novo mata-
douro .•...•......•.•...• 

Juros de lJ85 Apolices, resto 
das 600 emiuidas como em
prestimo Jlar·~• a obra do novo 
tnatadouro . ............. . 

Amorrisação de emprestimo .. 
Manntencão de 08 Africanos 

do Deposito, e gratificação 
do Administrador, e de hum 
Guarda na importancia de 
592,i!'OOO réis ..•••••...•. 

Custas a que está sujeito o Corre 
Municipal. ...•..••......• 

DeSJlezas judiciaes . .. : . ..... . 
Restituições e reposições .... . 
Impressões de balanços , ac-

tas, &c. • • • • . • • . . • • . .•. 
Eventuaes, incluída a gratifica

ção de L 20 o,mooo réis con
tractada com o Engenheiro 
encarregado de levantar a 
planta do mangue da Cidade 
nova, approvada por Portaria 
de 2lJ de Setembro de 1851.. 

CAPITUJ.O 111. 

Disposições geraes. 

1.200.'~000 

1.200~000 

8.738~530 

21. 053~979 

21. 826,)t)OOO 
10.000~000 

6.200~000 

1.000~000 
1.200~000 

2oo,mooo 

2.000.))')000 

2.282.))')091 

Art. 3. • Fi cão em vigor como permanentes quaes
quer disposições dos Decretos de Orçamento anteriores, 
que não versarem particularmente sobre a lilação da 
Receita, e Despeza, e não tiverem sido expressamente 
revogadas. 
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O Visconde de Mont'alegre, Conselheiro d'Estado , 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do lmperio, o tenha assim enten
dido , e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em 
trinta de Dezembro de mil oitocentos eincoenta e buoo , tri
gesirno da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Iooperador. 

Visconde de lllont'alegre. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1851, 

TOIIO fb. PARTE 2.• SECÇÃO f 02. 1 

--------------------------------------DECRETO N. • 895 - de 31 de Dezembro de 1851 • 

. lla11dt1 executar o Regulamento aobre o 1110, preparo 
e vemkl do pnpel sellado. 

Hei por bem Ordenar que a respeito do uso , pre
paro c .-cnda do papel sellado se observe o Regulamento, 
que com este baixa, assiguado por Joaquim. José Ro
drigues Torres, do AI eu Conselho , Senador do Imperio, 
1\finistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda , 
e Presidente do Tribunal do Tbesouro Nacional , que 
assim o tenba entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em trinta e hum de Dezembro de mil 
oitocentos e cincoenta e bnm, trigesimo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim José Rodr(que• Torres, 

Regulamento sobre o uso , preparo e vmda do papel 
•ellailo. 

CAPITULO I. 

Do uso do papel sellado. 

Art. 1. • Devem ser escriptos em papel sellado , ven
dido por conta do Governo, os títulos e actos comprc
hendidos nas Tabellas A e B, annexas a este Regula
mento. 

Os papeis da Tabella A , cujo valor exceder a vinte 
contos de réis, e todos os . outros d• que faz menção o 
Uegulamento que baixou r 111 o Decreto N. • 681 de 10 
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de ,Julho dc 1850 continuarão a seo· sdlados JlOI' meio 
df! \'(•rh:ts 

Art. 2." As St•cretarias d'Estado, c outras llelJal'
tições Publicas, 11ue fizerem uso de passaportes, ou de 
'luacS<Iucr ti tu los do seu "'lledicnte, que scjão sujeitos 
ao sello, impressos, ou cscriptos em papel diverso do 
•1ue se vender por conta do Governo, poderão manda
los scllar na Casa da Mo••da com os cunloos proprios, 
ou por mt'io de vt•r·bas nas E~tações cncttrl"f'gadas da ar
r4'1:atl;~riío tia taxa, como tl!'tcr·mina o referido Regula
nwnlo "" Hl de Julho . 

• \ 1'1. 3. • Quando os ti tu los de que trata o Artigo 
motcccdentc tirco·cm de st•r sdlado• na Casa da Moeda, 
p:1gar-se-ha JH"imd•·mm·utt· :1 taxa na 1\ccehcdoria do Mu
nicipio . onde ~e dará ao portador hum conhecimento, 
:ossignado t•elo Hccebedor, c pelo Escrivão do sello, de
darando o numero e qualidade delles, c a importancia 
)lOJga. 

Sdlotdos os titulos , lkarflo tacs conhecimentos crn 
poder do :\lmo~arifc, para ~er•·m atncscnt;:tdos por occa
siiio dos balanços de que tr;ota o AI'!. 30, c da tomada 
de ronws. 

Art. 4. • Será igualmente Jleo·millido ás Companhias 
,. Casas de Gooumercio faze o· sellar na Casa da Moeda, 
c nas llecebedorias do Rio de Janeiro, Bahia, l'ernano
buco, Maranhão, Pará e 1\io Grande do Sul as letras, e 
outros papeis de que usarem nas suas transacçéles, se 
parél ÍSSO foa·em Jli"Í\'3lÍ\'aUICUte estampados OU preparados. 

Para obterem porêm t•:-W pel'lnissão deverão •·eqne
rc.Ja na Côrtc ao Ministt·u da Fazt~nda, e nas Pt·ovincias 
aos Inspeclot·cs d:~s Tbcsuurarias, dcd:.m.mdo, cada vez 
que o fizerem , o numeo·o dos litulos de cada lmma das 
classes, ou l·alorcs, que quizercan sellar. 

Art. 5. o Quando os papeis de que trata o Artigo 
antecedente tiverem de ser sellados na Casa da Moeda, 
proceder-se-ha pela maneio·a determinada no Art. 3. • 

Quando poo·êm tiverem de o ser em qualquer das 
lleccbedorias, ahi depositará a parte a importaocia da 
taxa, dando-se-lhe hum conhecimento, com o qual possa 
requerer a licença; e sendo esta concedida, ficará o 
conhecimento guao·dado na 1\epartição competente, para 
ser confrontado con. os asser rys da Recebedoria quando 
~f~ lhe tomarem OJltas. 
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Art. 6.• Tambem poderá ser pllga por meio de 
ve1·bas nas Estações competentes, a taxa dos livros dos 
Commcrciantes, das Ordens Te•·ceiras, Irmandades e Con
frarias , que os quizerem ter de Jlllpel diverso do que se 
vcndrr por conta do Governo. 

,\rt. 7." O uso do papel sellado pa1·a cada bum 
dos titulos comprehendidos nas Tabellas não será per
mittido em cada Município, seniio depois de haver-se 
ahí nnuuuciado a sua venda por ediraes das Estações~ 
<1ue forem della cncar•·egadas; e só será obl"igatorio de
pois f[IIC dccor•·erem t1·inta dias da data do annuncio. 

Os editacs serão publicados pela imprensa, onde 
a houver. 

Art. 8. • Quando por qualquer occun·encia for es
cripto em papel não scllado 11lgurn titulo dos corDJire
hendidos na Tilhclla A, dever·il a pessoa que tiver de pagar 
a taxa annexar-lhc I'"PCI sellado da importancia cor·res
pondeotc, comprado em alguma das Estações Publicas , 
onde apresenL1râ o mesmo titulo, escreveudo o seu no
me, parte sobre o sigo ai do sello, e parte sobre o papel 
em br:onco; e o Funccionario encarr·egado da venda fará 
lançar· no mesmo papel lnnna nota nestes termos- An
uea:atlo a lwma /etrtt •armlll (ou a hum e~·edito llllsigllll
''o, O~'·) por F • •••.• t·om dt1ta • de . ..••••. mencionando 
o lugm·, diit, mez e uuno, e asstgoando-a com o seu Es
cl'ivfoo, que far·á igual declaração no assento do livro de 
I'CCCifa. 

O titulo que não for assim legalisado no prazo do 
Art. 19 S 3. • do ltcgulamenlo de 10 de .Julbo de 1860, 
ou <(Ue for escr·ipto em papel sellado coro taxa inferior 
á c.lcvida, ficará sujeito á revalidação na fór~na do Art. f3 
c seus SS da Lei de 21 de Outubro de 1863. 

Art. 9. • Se for escl'ipto em papel não sellado algum 
dos títulos ou a ciOs comtu·cbemlidos nos SS 1. • e 2. • da 1'a
bella ll, que segundo os Art•. 3ll e 35 do Regulamento 
de 10 de Julho dncm pagar o sello fixo antes da con
clusão 11ara sentença final, ou antes da assignatura, ou 
conccl'lo, ou depois da verba do primeiro registro, de
l'cr·à lambem a parte interessada annexar-llle papel sella
do,., fictllldo no caso contrario, assim como no de ser 
t•scriplo em papel sellado com taxa inferior á devida, su
jdto á re1•alídação na fórma do Art. U § '1.• da refe
rida Lei ua par·tc rcliltiva ao sello fixo; e o Funccionario 

·• •' 
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que bouver de o expedir, assignar, concerlllr, ou cum· 
prir, inutilisará immediatamente com traços de tinta o 
mesmo papel sellado, lançando na t•rimeim pagina de 
cada folha huma nota assignada , na qual declm·e o dia , 
mez e anno em que o fizer. 

A revalidaçao dos titulos e actos mencionados neste 
Artigo, e no antecedente será feita por meio de verbas 
nas Estações competrnles. 

Art. 10. • Quando forem escriptos em papel não 
sellado os ouu·os titulos e actos comlll"chendidos no § 2. • 
da Tabella B, e tiverem de ser juntos a amos ou t>etições, 
ou a1>resentados e1n publico a fim de lli"Oduzi•·em o elfeito 
para que forem passados, deverá igualmente a parte in
teressada annexar-lhes papel sellado; e o Funccionario que 
houver de despachar os autos ou petições, ou de atten
der ollicialmente a taes documentos, o inutilisará pela 
maneira determinada no Artigo antecedente. 

Eslll disposição he lambem applicavcl aos referidos 
títulos e actos, que se acharem escr·iptos antes da cxc
cnção do fll"esente llcgnlamcnto , e ainda não sellados 
1101" meio de verbas , e a quaesquer outros papeis su
jeitos ao sello liso, não esp•cilicados na referida Tabella , 
nem no Regulamento de tO de Julho. 

Art H. • O Chefe de Ueparlição Publica, Juiz, ou 
qualquer outra Autol"idade constituida, ou Fuocciooario , 
sem distincção de classe , ou jerarcbia , que oão CUIDl>rir 
as disposições dos Arts. 8. •, 11. • e to. • , incorrerá nas 
penas do Art. 87 do Regulamento de tO de Julho de f850. 

CAPJTllf.O JI. 

Da compra do P"Prl 1101" COIIIll do c:m:erno. 

Art. t2.• O Director Geral das Ucndas Publicas 
he o encarregado de comprar o papel, que houl'cl" de 
ser sellado por conta do Governo, attcndcndo scm1•re 
ao consumo elfcctivo, ou provavcl , c cscoJhcndo-o se. 
guodo as dimensões e qualidades, que forem mais pi"O
J>rias para os dh·crsos titnlos comprebendidos nas Tabcl
las A e B. 

Art 13." A compra será feita a <Jncm olfe•·ecc•· 
condições mais ra,·oral·eis á F••~enda ~ tucccdcndo aunun
cios iml'ressos nas folhas publicas, com anticipação de 
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dez dias ao menos , c devendo os vendedores apresen
tar as suas propostas em cartas fechadas (acompanhadas 
das amostras) para serem abertas em presença de todos 
elles no dia c hm·a que se designar. 

Se for mais conveniente encommendar o papel fóra 
. do Paiz, ou manda-lo fabricar para se&· exclusivamente 

destinado ao sello , não poderá o coutracto ler vigor 
•~m Jn·cvia "Jlprovação do Ministro da Fazenda. 

CAPITUI.O JII. 

no drposit~ • r preparo do pnprt. 

Art. l/1.' Pao·a deposito do papel em hmnco, "so
mente estamrmdo, ou lithographado, haverá no cdilicio 
da Casa da Aloeda hum Armazeon proprio ; e para o pa
pel scllado hum a Casa forte, sendo todo elle guardado 
sob a responsabilidade de hum Almoxm·ifc, •rue trr:i 
hum Escrivão c hum Fiel. 

Tambem haverá no Armazem hum Continuo, que ser
virá de CmTeio. 

Art. 15. o O papel , que tiver de ser convertido ''"' 
letras e no1as promissorias da quantia de cem mil réis 
para cima , c conhecimentos de carga. será entregue pelo 
Ahnoxarifc ao Director da OOicina da Estamparia das Apo
lices existente no Thesouro, para o fazer estampar ou 
lithographar conforme os modelos, que forem approva
dos pelo Ministro da Fazenda • c reverterá depois disto 
para o Armazem. 

As chapas serão abertas na Casa da Moeda. 
Art. 1!1.' Assim o papel estampado , como o papel 

em branco, que se destinar ao sello proporcional e lixo, 
será sellado em lmma Officina annexa á Casa da Moeda, 
sob a immcdiata inspecção do Provedor , e recolhido á 
Casa forte, onde ficará convenientemente acondicionado 
c contado por classes de titulos e taxas, a fim de se 
poder distribuir e balanc•.ar com facilidade e promptidão. 

Nesta OOicina haverá hum Mestre Impressor encar
regado de executar e dirigir todo o trabalho, alêm dos 
operarios e serventes que forem precisos. 

Art. 17.' Os 11apeis comprehendidos na Tabella A 
serão mat·cados com sello b1·anco, constando de hum 
circulo rom as iniciars I B no centro, e em roda a le-
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genda -Melhoramento do meio circulante - com a taxa 
em letras brancas sobre hum fundo preto , e a indicação 
dos valores para que puderem servir. 

Os papeis com11rehendidos na Tabella B serão 'mar
cados com o sello preto a tinta de oleo, em fôrma lam
bem circular, e com a mesma legenda. 

Art. 18. • Pal'a as lcu·as de cambio preparar-se-ha 
a quantidade de l'"f'cl 'I"" parPcer sufficiente com as 
taxas de 100 réis, 200 réis . 400 réis, 600 réis, e assim 
progressimmente até 4·"!'t000 réis; e l>a•·a as letras da terra 
" ouu·os titnlos sujeitos ao scllo pmporcional, de que faz 
menção a Tabclla A , com as taxas de 201\ réis, á :lO réis, 
1 ~000 réis, 1-?flOO réis, e assim progressivamente até 
10./;;000 réis. 

Art. to.• Nos papeis de que tratão os Arts. 2. 0 

e a. 0 Será impresso O signaf do Scflo CID Jogar dilferente 
daquelle onde o tiverem os <Jne forem vendidos J>or conta 
do Governo. 

Art. 20. • llavcni na C:asa da MO<,da hum inventario 
das chapa~ •. cunhos c I(IHICM(Uer oull'as t•cçns destina
das ao t•·abalbo da estamparia c do sello, que o Pro
vedor conse~·vará em seu poder, 11ara verificar-se a qual
quer tempo a respontabilidade das pessoas a quem forem 
confiadas. 

Art. 21. • No princiJlio de cada mez o Provedor 
dará balanço a todos os objectos, que estiverem servindo 
na Officina do sello, tendo sempre cuidado em fazer 
substituir e iuutilisar qualquer cunho, que se ache ar
ruinado. 

As chapas c conhos dr. reserva scr;io gnnr·dados f!DI 

hum cofre com duas chttH!~, das qtmr.s Hem· á h uma em 
poder do Provedor, e outra do Almoxarife. 

Art. 22. • Nesta OOicina se obscrva1·ão as disposi
ções dos Arts. 2.•, 3.•, h.', H.•, U.•, 15.•, t<J.• e 17.• 
do Regulamento de 23 de Março d~ 1838, uo que pelo pre
sente não fm· ahcmdo. 

Art. 23. • O Director Geral da llcspcza Publica fis
calisará a execução deste 1\••gulamento na parte 11ue toca 
á Casa da Moeda , ás Officinas da Estamparia , e do 
sello, dando as provid.,ncias <toe coubm·em em suas 
attribuições, e propondo ao Minisii'O da Fazenda as quc 
delle dependerem , pat·a que o serviço se faça com a 
ronvenienle t•••gularid:ld(• ~ perfl'it;ão ,. st•gm·auça. 
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CAPITULO IV, 

Da vemfa do papel sellado. 

Art. 2!. • O papel sellado será vendido nas Rece
bedorias de Rendas internas , Mesas de Rendas, Conecto
rias, Administrações e Agencias do Col'feio, e em ou
tras Estações que designar o Ministro da Fazenda. 

Ikstas mesmas Estações será distribuído ás Agencias, 
que se estabelecerem nos respectivos Districtos. 

ArL 25. • O Ministro da Fazenda designará as casas 
particulares do Município da Cõrte, e da Província do 
Rio de Janeiro, que convier encarregar da venda do 
papel sellado. 

O mesmo fa1·ão nas outras Províncias os Inspecto
rcs das Tbesonrarias de Fazenda. 

Art. 26. • O Director Geral das Rendas Publicas 
l1e incumbido de regular a entrega c remessa do papel 
sellado, pa1·a ser vendido na Cõrtc e nas Províncias, 
procurando evitar quanto ser possa que o Publico sinta 
falta delle para os seus negocio& e dependencias. 

A remessa será feita ás Thesourarias de Fazenda, 
ou direetamente ás Estações subaltei'D,.s, quando seja assim 
mais facil, ou menos dispendiosa, dirigindo-se em todo 
o caso a conveniente participação âs mesmas Tbesourarias. 

Art. 27. • O papel que tiver de ser posto á venda 
sabirá encaixotado do Armazem, e sempre acompanhado 
de huma guia com as mesmas especi6cações <JUe conti
ver a descarga feita ao Almoxarife no competente livro, 
tendo os volumes h uma marca propria da Repartição, 
alêm do conveniente sobrescriplo, para que possão tran
sitar pelos Consulados c Alfandegas sem serem abertos. 

Cada resma levarA cscripto na capa o numero de 
meias folhas, ou titulos que contiYer, com designaçã~ 
das taxas reSpectints, e du sua importancia total. 

CAPITULO V, 

Da escripturaçilo e contabilidade. 

Art. 28. • A renda proveniente do papel sellado serã 
escripturada com distincção da do sello JIOI' verbas, e a 
dcspcza com distincção de qualquer outra. 
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Art. 29.0 Havet·ã para a escriptaração e contabili~ 
dade do papel os seguintes livros: 

§ 1. • No Armazcm a cargo do Almoxarire tres livros 
de entrada e sabida, e hum de lançamento ou registro. 

i. • Para o papel em branco, que será escripturado 
por nunJet·o de resmas (de áOO rolhas) e meias folhas, 
ou tiras, conforme o modf!lo n.• f. 

Neslc mt•snuJ livro fit~ ,ílhrirá conta ao paflel que se 
inutililar nas Ollicinas da Estam1mria e do Sello, como 
mostra o dito modelo. 

2. o Para o papel estampado, ou lithographado, que 
scl'á csc•·ipturado pelo numc1·o de tiras e titulos, confor
me o modelo n. o 2. 

3 o i'am todo o papel j;i sellado, dividido em diver
sos tomos ou contas distinctas, e tantas columoas para 
o numero dos titulos estampados ou lilhographados, e 
das meias folhas do scllo fixo quantas as diversas taxas; 
e mais huma columm• em cada conta para a importaocia 
do t•espcctim scllo, modelo n. 0 3. 

4. o llc lançamento dos Jmpeis do expediente das Re
pat·tiçiics l'nhlicas, assim como dos que as Companhias 
e Casas Commerciaes fizerem scllar conforme as disposi
ções dos At·ts. 2.", S. •, 4. • e li.•, dividido lambem em 
tomos ou contas distinctas, como mostra o modelo o. • b. 

§ 2. • Na OlHei na da Estam11aria hum livro para a en
trada, por numet·o de resmas e tiras do papel em branco, 
e sabida do estam11ado ou lithograpbado por numero de 
tiras e titulos, e do inutilisado, modelo n. • 5. 

§ 3. o Na 2. • Contadoria do Tbesouro Nacional hum 
livro de contas correntes com as diversas Estações, a que 
se remetter o papel sellado para ser vendido, modelo 
0, 0 o. 

Para que as ditas Estações sejão debitadas, logo que 
se lhes fizer qualquer remessa de papel sellado, o Almo
xarife envia1·á ao Director Geral das Rendas Publicas 
huma guia identica li que tiver dado ao Conductoq e o 
Di1·ector Geral, depois de haver feito o conveniente aviso 
ã Estação a que for remettido o 11apel, devolverá a mes
ma guia á Directoria Geral de Contabilidade, a fim de 
proceder-se ú vista della á devida escripturaçlo. 

S lJ.• Nas Thesourat·ias de Fazenda das Provincias: 
Hum livro de entrada e sabida, como o do modelo 

0. 0 3. 
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Dito de conL1s correniCs, como o do modelo n. • O, 
pam se abr·ir conta ás F..swçõt•s encarregadas da venda 
do papel. 

S ó. • Nas Recebedorias c outras Estaçlles encarrega
das da venda do pa1•el : 

Hum livro de entrada e sabida , como o do modelo 
0. 0 7. 

Dito de contas correntes com as pessoas que forem 
erwarr·t•gadas da l'crula do p;tpd, como o do roodelo n. o 6. 

Dito da receita proveniente do papel sellado, modelo 
n. • 8, c outro do scllo por verbas , confm·me o modelo 
a que se refer·e o Regulamento de tO de Julho de tSáO. 

As partidas de receita c despeza ser·ão assignadas 
pelos res110nsaveis e Escrivães , como urostrão os modelos. 

Art. 30. • Os Chefes das Estaçiles, onde houver Tlie
sonrcit·o do papel scllado , darão balanço oo Um de cada 
mez ao de110Sito do mesmo papel, fazendo lavrar os con
venientes termos nos livros prolll'ios. 

Ao Armazcro e Casa forte dar-se-Ira balaneo ao fim 
de cada semesu·e , assistindo o Director Geral das Rendas 
Publicas, ou o Snh-Direetor, que tambem assignará os 
termos, e fará consumir em sua presença todo o papel 
qne se tiver inutilisado na Officina da Estaroparia e do 
Sello. 

Ar·t. 3 I. o O Ahnoxarife e o Escrivão do Armazem 
serão nomeados por Decreto Imperial ; o Fiel pelo Al
moxarife para servir sob sua responsabilidade, prece
dendo approvação do Ministro da Fazenda ; e o Mestre 
Impressor, e o Continuo por Portaria do mesmo Mioistro. 

Ao Provedor da Casa da Moeda competirá a escolba 
<l admissão dos 011erar·ios e serventes da Omcina do SCUo, 
dcl>ois que o Ministro tiver liudo o numero, e arbitrado 
()S salar·ios que deverem vencer. 

,\rt. 32. o O Almoxarife perceberá o vencimento an
nual de 2. OOO.)t) réis, o Escrivão t. 600~ réis, o Fiel 
8001tl réis, o Mestre Impressor 8001tl réis, ·e o Gonti
uuo AS(),)')~ réis. 

Art. 33. • Os Empregados das diversas Estações Pu
blicas, que forem lncumltidos da oenda do papel sellado, 
perceberão do seu producto a porcentagem que lhes for 
arbitrada pelo Tltesouro e Tlresourarias de Fazenda , como 
·se pr·atica a respeito das outras rendas, e os partieula
t•es a commissão que parecer razoavel, devendo estes 
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prestar fiança correspondente ao valor do pnJ>cl que 
houverem de receber. 

Art. 34. • ContinuAo em vigor as disposições do 
Regulamento de iO de Julbo de i850 não alteradas 
pelo presente. 

Palacio do Rio de Janeiro em M de Dezembro de 
t85i.- Joaquim José Rodrigues To1·res. 

TABELLA A. 

Títulos sujeitos ao Sei/o proporciolldl, que devem ser escriptos 
em papel sellado 11a (6rma do Regulamento desta data. 

§ t.• Lttras de cambio para dentro ou (óra do lmperio. 

De I OOS até 4 001 ••••• , ••••••••••••••••••• ~ • • • I 00 réis por cada via. 
Ue mais de 4008 até LOOOI. •• ••• •• . . . •• •• • . •• 200 n 111 • • 

Ue mais de 1.0008 até 2.0001 •• , •• . • • •• .• • . • •• •• -100 » ,, » » 

E assim progressivamente, cobrando--se m.1is 200 t•éis pol' via de 
lOtla a quantia que exccdet· a cada conto de 1-éis. 

s 2.• 
Letras da terra .•• o •••• o. o o o •• o •••••• o •••• o. o •••• 

Ditas passadas ou aceitas pelos devedores da Fazenda 
Nacional, a quem se concede fazer pagamento por 
prestaçllcs ....................................... . 

Ditas passadas ou aceitas pelos contractadores, para 
pagamento do preço dos contrnctos •.•••••.•.•... 

Notas pronlissorias .••.•••..•...• , ..•.• , •.•.•••••••. 
Creditas ........................................... . 
Escriptos á ot-d.em, ainda que em rórma interior de 

cartas .•.•••••••. , •.•••••.••••••••••..•.•..••••.•• 
Vales aceitos entre os commerciantes da Praça .•••• 
Notas, vales ou letras de quaesquer AuociaçlSes, con

tendo promessa ou obrigaçlo de pagamento •••••. 
Cautelas ou vales de transacçc5ea de emprestimo de 

dinbeiro, sobre penhores de preciosidades, e de 
quaesquf'r outros objectos que se fazem em Montes 
de soccorro, em quaesquer Associa~s, e em mio 

- particulares, ................. , ••. · •.••••••.• ,.,. 

Palacio do Rio de Janeil-o em 3t de Dl'zemb•·o de J85J .- /oaqu~m 
J,ne· Rodrigues Torres. 
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TABELLA B. 

Titulo• e act01 1ujeit01 ao Sello fi:eo, que dlwm w 
t~cripta~ em papel ullado t111 (6rm4 do Re

gulamento delta dota. 

§ 1.' Papeis (ortmes. Porca
t/4 meia 
folha. 

Autos de posse, tombo, ioquiriçlo e jastiRcaçlo degenere, 
e justificaçZio de ser,·iços....... •.••• ••• .•• • .•••••••••••. .• . • j20 

Aolos de qualquer outra natureza , comprehendidos os que cor
rem ante os Delegados e Subdelegados, e 01 que Dndarem 
por ba\·er composição das pat·tes.. ••• •• ••• •••••. ••• ••••••••• 60 

Justif1caçúes ou JçgiLimaçúes feilas para huer passaporte, e 
pat·a ser reconhecido Cidad~o Brasileiro .• , ••• , •.••.•• •.••••• JOO 

Escripturas de quah1uer contracto em que se nlo declare 
quantia ••• ,, ••••••••••.• , •• ·•••• ••• •• ••••• ••••••••• ••••• , •• o 

Traslados das ntesmas •••• , , •• , •••••••• , , , , . , ••• , •• , •••.• , • , . , 
Publicas fôrmas •••••••••••••••••••••••• , •• , ••••••••••••••• , , , • 
ProcuraçOes feitas judicialmente •••• o o o •••••••••• o ••••••••••••• 

Traslados de autos, quando forem extrabidos como taes, e DIO 
como instrumentos de publica fórma ................... o. o o ) USO 

Sentenças extrabidas do processo .••••• o •• o •••••••• ooo ••••••• o o 

Senten~as de rorn~al de partilhas .••••••••••.•.•.••• o ••••••••• 

JlandadQS de preceito. o •••••••• o ••••••• o •• o ••••••••• o ••••••••• 

Cartas testemunbaveis. •o• ••••• o o ••• , ••••••• , ••••••• o o o •• o o •••• 

Cartas precatarias, avocatoriu, roptorias, de fuquiriçlo, e ar
remataçlo, ainda 4ne expedidas a favor da P'azeoda Provin-
cial ••... •o• o ........ o o. o•• •••• o •••••••• o •••• o o ...... •••o, .. . 

§2.• P~is e documento• civi•· 

Testamentos ou codícillos o o ... o ....... o ..... o. o o •••• o ..... o o o o \ 

Passaport~ , guias de mudança de domicilio e títulos de resi-
dencia ••.•• o o •• o •••••••• o ••• ,o •••• o o ••••••••••• o ... o .... o,., 

Tito los de nomeaçlo de Jotpectores de Quarteirlo •• o •••••• o o. 

Provisões de Parocb01 Eocommendados •••• o ••••••• o •••••••••• 

rnslados de autos em publica fórma ........................ . 
Editaes, maadados de penhora, sequestro, citaçlo, ou para ou· 

tro qualquer Om • • • o •• o •• o • o • o • , •••••••••••••••• o • ! ....... . 
certid6es das citaç&s, e de qoaeaquer outros actos judiciaes, 

em execução de maadados ou despacbos relativos a c:uuu 
pendeates.o ••••• ooo .... ,.o ••• oo•· ••••••••••••• ,o ••••• o •o ••• o 

CertidOet quaesquer ...... o •••••••• ,, ••••• o ••••• o., .... o,. o •••• 
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Attestados •••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•.•.•••••••• 
ProeuraçOes partit'ulares ••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••• 
Os titulos e papeis compreheadidos na •·• ela• do sello propor-

cional, que foretn de valor menor de JOOI •••••••••••••••••• 
Recibos e quitaçlleo partieu ..................................... . 
QditaçOes judiciaeB de menos de .1001......... ••••• •••• ••• • • •• lllt 
CartaJ de Ordens ecclesiastieis .•••••••••••••••.••••••••••••••• 
Compromissos d;ts Irmandades , Confrarias e Ordeos Terceiras. 
Quila«;óeJ , aimla que scj3o sollre objcctos jttdiciaes, apresenta-

das nas Repartições Publicas , pa1·a se ha,•er dellas algum pap-
mento de mais de JOOI •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cada ,·ia de conhecimento de carga........................... 80 

§ 3.• Li!·ros. Por loUra 
de livro. 

Os dos termos de bem Tit'er c segurança, e os dos culpados •• l 
Os dos cofres dos orpb5os e ausentes ••• o o ••••• o •• o o •• o o o o ••• f 
Os do commercio (Diario, Mestre ou R:az5o, e Copiador de cartas). 
Os das Ordens Terceiras , lrmandad('S e Confrarias ••• o o o. o ••• o 
Os de assentos dt! baptismos, casamentos e obitos das Parochias 

e Cura toso ••••••• o •• o o. o. o. o ••••••• o. o o. o o o. o o •• , ••.• o .... o. o 
Os lh·ros c protocollos de Tabelliães e Escrivles de qulquer Jui

zo, comprehendidos os dos Escrivles dos Juizos de Paz, De-
legacias e Subdelepciaso o •••••• o•• .• ••o• ••••• o •••••• o ••••••• 

Os li\TOS de Depositarioo ......,. , Distribuidores e Coutadoreo Ju-
diciaes .• o o •• , •• o •• o o o •••• o. o. o o •••• , •••••• o o •••••••••••• o o o. o 
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Palacio do Rio de Janeiro ODI31 de Dezembro de 1161.-J()IJfllim 
Jose ItodrigueJ Torre1. 
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DECRETO N.• 896- de 31 de Dezembro de 18ãt . 

. Reooga 01 Am. 33 do RegulamMio N.' 361 de 15 de Ju
flllo de 18.U, e 17 do de N. • 415 de 12 de Junlw de 1845. 

Hei por bem revogar os Arts. 33 do Regulamento N. • 
361 de 15 de Junbo de 18U, e 17 do de N.• 415 de 
12 de Junho de 18A5, e Determinar que a arrecadaçao 
dos impostos de lançamento , que he feita pelas Recebe
dorias, Colleclorias, Mesas de Rendas , e pelas Alfandegas 
que nesta parte reunem as attribuições das ditas Re
partições, continue a fazer-se amigavelmeote pelas refe
ridas Estações , durante o prazo em que estiver aberto o 
exercício respectivo , na fórma do Decreto N. • 4l de 20 
de Fevereiro de 1850; salvo o caso em que, para acau
telar os interesses da Fazenda Naaional, for necessario 
proceder-se á cobrança executiva dclles ; dentro do prazo 
acima referido. Joaquim José Rodrigues Torres , do Meu 

1 Conselho , Senador do lmperio , Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda , e Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , assim o tenha entendido , e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e hum 
de Dezembro de mil oitocentos cineoenta e hum , trige
slmo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim ltné Rodrigve1 Torru. 

l 
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